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Colecţia „Carte Universitară” a editurii Transversal s-a îmbogăţit anul
aceesta cu un titlu de prestigiu : „Geopolitica Dunării”, carte datorată profesorului
universitar dr. Iulian Cârţână şi lectorului univ. dr. Samoilă Eduardt. Trebuie
remarcat faptul că pentru profesorul Iulian Cârţână, prorector al Universităţii
Hyperion, cu o activitate didactică şi ştiinţifică impresionante, problematica
Dunării, în privinţa geopoliticii şi relaţiilor internaţionale constituie o preocupare
de o viaţă, teza sa de doctorat în istorie (1969) intitulându-se „România şi
problema Dunării în perioada interbelică”, publicând apoi alte şi alte volume şi
studii în domeniu.
Astfel că cele două volume ale lucrării „Geopolitica Dunării. Dunărea în
relaţiile internaţionale” constituie o quintesenţă în materie, o abordare de-a
dreptul exhaustivă, fiecare informaţie şi afirmaţie beneficiind de rigoarea şi
profesionalismul de necombătut al autorilor. De altfel, o referire la una din
primele lucrări în domeniu, „Cestiunea Dunării” datorată marelui om politic şi de
cultură Mihail Kogălniceanu, poate fi atribuită fără teama de a greşi şi cărţii de
faţă: „lucrarea cuprinde un amplu material faptic, documentar şi este străbătută de
suflul unui fierbinte patriotism”.
Sunt prezentate apoi, în acelaşi spirit riguros lucrările lui Nicolae Iorga (A
cui e Dunărea?, Chestiunea Dunării, Poporul Românesc şi Marea), Eugeniu P.
Botez, inginerul Gheorghe Popescu, savantul Grigore Antipa, alţi cercetători şi
oameni politici, lucrări de drept internaţional, precum înfiinţarea Comisiei
Europene a Dunării în 1856.
În primul volum, în mod cronologic, cu acribia istoricului sunt analizate
diferite perioade ale istoriografiei Dunării, pe baza unui material bibliografic de
excepţie, în mare măsură inedit.
Volumul 2 continuă acest excurs între anii 1918-1948 şi-şi propune, la fel
ca şi primul volum „să prezinte însemnătatea Dunării în istoria poporului român,
să urmărească evoluţia regimului Dunării, să reliefeze, îndeosebi, lupta
permanentă desfăşurată de România pentru interesele sale legitime – dictate de
geografie, de istorie, de drept şi de demnitate – să nu fie ignorate sau ştirbite,
pentru ca drepturile sale legitime asupra apelor Dunării care scaldă ţărmurile
româneşti să fie respectate”.
Lucarea este dedicată, aşa cum arată autorii, îndeosebi studenţilor şi
masteranzilor care studiază această problematică dar, cu siguranţă, poate fi
consultată cu real folos de oricare român dornic să cunoască istoria fluviului
nostru tutelar despre care Constantin Arion spunea, pe bună dreptate „Istoria
Dunării constituie armătura istoriei româneşti”.

