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IONUŢ ŞERBAN, LUCIAN DINDIRICĂ (coordonatori): „STAT ŞI
SOCIETATE ÎN EUROPA, VOLUMUL II”, Craiova, Editura AISUS, 2010,
498 p

Studiile reunite în volumul de faţă reprezintă comunicările
susţinute de participanţii la Simpozionul știinţific naţional intitulat
Stat si societate în Europa – Crizele în istoria umanităţii, desfăşurat
la Universitatea din Craiova şi Biblioteca Judeţeană Alexandru şi
Aristia Aman, în zilele de 30-31 octombrie 2009.
Întrucât lucrările Simpozionului s-au bucurat de interes şi
apreciere din partea specialiştilor, profesori şi cercetători, şi,
îndeosebi, a studenţilor Universităţii din Cetatea Banilor,
organizatorii au luat iniţiativa publicării comunicărilor, acestea fiind
însoţite, pentru o mai largă circulaţie, de un rezumat într-o limbă
străină şi cuvinte cheie.
Tematica studiilor este una deosebit de interesantă şi actuală în
egală măsură, fiind circumscrisă genericului Stat şi Societate în
Europa şi având o tematică referitoare la Crizele în istoria
umanităţii.
După succesul volumului I din seria Stat şi Societate în
Europa, sperăm că şi volumul II va constitui, atât pentru specialişti,
cât şi pentru publicul larg iubitor de istorie, o lectură interesantă şi
incitantă, motiv pentru ca anul următor să vadă lumina tiparului şi
volumul III.

88

Review Corneliu Mihail Lungu

Gh. Buzatu, Marusia Cârstea, Horia Dumitrescu, Cristina Păiuşan-Nuică
(coordonatori): „Iluzii, teamă, trădare şi terorism internaţional = 1940”,
Omagiu profesorului Ioan Scurtu”, Muzeul Vrancei, Casa Editorială
“Demiurg” Iaşi, 2010, vol. I, 534p; vol. II, 597p.
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În anul de graţie 2010, profesorul dr. Ioan Scurtu, pe care ilustrul istoric
Gheorghe Buzatu îl consideră “un nume şi un simbol al istoriografiei române
actuale”, a împlinit venerabila vârstă de 70 de ani. Cum era şi firesc, istorici de
seamă, colegi de breaslă, cercetători, foşti studenţi – actuali profesori, doctoranzi
ai profesorului, astăzi, mulţi dintre ei doctori în istorie, reprezentanţi ai noului
front istoriografic au găsit de cuviinţă să dedice marelui dascăl, cercetător şi
istoric, pentru întreaga sa OPERĂ, un volum omagial.
Un colectiv harnic şi inimos, sub coordonarea altui mare istoric
contemporan, Gh. Buzatu, a reuşit să editeze nu un volum, ci două, ambele
însumând peste 1100 de pagini (primul volum 534p, iar cel de al doilea 597p.).
Lucrarea în sine intitulată Iluzii, teamă, trădare şi terorism internaţional = 1940,
aparută la Casa Editorială “Demiurg” din Iaşi, pe langă aprecierea întemeiată de
care se bucură profesorul I. Scurtu, pune în valoare numeroase studii de istorie,
politică economică, socială şi diplomatică, unele dintre ele bazate pe surse de
arhivă, care introduc în circuitul cercetării ştiinţifice noi mărturii şi informaţii
inedite.
În volumul întâi, prima dintre cele trei părţi este dedicată “în exclusivitate,
Omului şi Operei lui Ioan Scurtu, toate articolele scoţând în evidenţă
personalitatea profesorului, calităţile sale de excepţie, fiind dovedite fără putinţă
de tăgadă de către profesorul, cercetătorul, arhivistul şi istoricul Ioan Scurtu.
Celelalte două părţi structurale ale volumului intitulate: Premise şi
Romania intregită (1918-1940) reuşesc să valorifice numeroase studii de
specialitate, care fac o incursiune în istoria medie, modernă şi contemporană a
românilor.
Conceput în aceeaşi manieră şi cel de al doilea volum a fost împărţit în trei
părţi care se referă la: 1940 – Prăbuşirea României Mari. România în urma
dezastrului din 1940 şi Historia Magistra Vitae la realizarea cărora au contribuit,
de asemenea, istorici şi cercetători de seamă.
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În concluzie, o lucrare cu două volume, de mare valoare, pe măsura
evenimentului şi a personalităţii căreia a fost dedicată pentru a cinsti OMUL şi
OPERA lui IOAN SCURTU.
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George Damian; Cătălin Florenţiu Vărzaru, Românii din Bugeac pe cale de
dispariţie. O călătorie prin satele româneşti din sudul Ucraniei, Centrul de
Studii pentru Resurse Româneşti, Bucureşti, 2010, 200 p. (limbile româna şi
engleză)
Doi tineri jurnalişti, George Damian şi Cătălin Vărzaru au efectuat, în vara
anului 2010, o călătorie în sudul Ucrainei unde trăiesc peste 120.000 de români. În
urma documentării efectuate, cunoscând nemijlocit locurile şi viaţa oamenilor, cei
doi au reuşit să elaboreze o lucrare pe care Centrul de Studii pentru Resurse
Româneşti a găsit de cuviinţă să o publice. Intitulată, Romanii din Bugeac pe cale
de dispariţie, publicaţia şi-a propus să prezinte drama românilor, ale căror drepturi
fundamentale sunt încălcate zilnic şi în mod flagrant. Supuşi permanent unui
proces agresiv de asimilare, românii din aceea zonă sunt lipsiţi de libertatea
religiei, a cuvântului şi a participării la viaţa politică, fiind totodată vitregiţi de un
alt drept fundamental, anume educaţia în limba română – dovada grăitoare în acest
sens este faptul că în ultimii 20 de ani a fost redus numarul şcolilor cu predare în
limba română, iar în puţinele şcoli care au mai rămas au fost diminuate orele de
predare în limba română. Mai mult decât atât, autorităţile ucrainiene consideră că
în regiune nu există etnici români, ci, “moldoveni”, ceea ce demonstrează că s-a
recurs la una din metodele staliniste de tristă amintire.
Aşa cum bine remarcă autorii, toate cele constatate pe parcursul călătoriei
lor par cu atât mai anacronice şi greu de explicat, întrucât se petrec în epoca
internetului.
Tocmai de aceea, lucrarea de faţă care zugrăveşte un tablou trist şi
adevărat se constituie într-un semnal de alarmă, menit să trezească la realitate pe
cei ce încalcă în secolul XXI cele mai elementare drepturi, democratice şi de
libertate ale omului.

