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Constantin Buşe, Ionel Cândea (editori), Studii de istorie, vol. III, Brăila, 
Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2014, 656 p. 

 

Al treilea volum Studii de istorie, coordonat de profesorii Constantin Buşe şi 
Ionel Cândea, apărut sub egida Academiei Oamenilor de ŞtiinŃă din România şi 
Muzeului Brăilei, continuă contribuŃia adusă la cunoaşterea istoriei moderne şi 
contemporane a României. Noul volum propune, pe parcursul a 656 de pagini, 
studii cu o importantă valoare istoriografică despre momente şi personalităŃi ale 
istoriei naŃionale.  

Precum în volumele precedente, această nouă serie conŃine o secŃiune ce 
tratează aspecte biografice ale unor personalităŃi ce au adus o contribuŃie esenŃială 
în istoria noastră politică, precum generalul Ioan Macridescu sau Nicolae 
Titulescu. Această secŃiune este urmată de două părŃi distincte ce abordează 
aspecte ale istoriei naŃionale din perioada interbelică şi după cel de-al Doilea 
Război Mondial. Găsim aici informaŃii extrem de preŃioase cu privire la activitatea 
SiguranŃei în preajma conflagraŃiei mondiale, despre activitatea din judeŃul Putna 
a Partidului NaŃional-Liberal (Gheorghe Brătianu), precum şi două studii de relaŃii 
internaŃionale, semnate de cercetătorii Marusia Cârstea şi Stelian MândruŃ, despre 
atitudinea Marii Britanii în preajma războiului şi problema dictatului de la Viena 
în istoriografia românească contemporană. În acelaşi timp, secŃiunea România 

după 1947 aduce noi contribuŃii despre activitatea României în interiorul blocului 
comunist şi al Pactului de la Varşovia. 

O parte importantă a acestui volum tratează problematica extrem de 
complicată a relaŃiilor americano-sovietice (ruse), de la administraŃia Truman 
până în zilele noastre. Atrage atenŃia un studiu deosebit de interesant, semnat de 
Alexandru Purcăruş, cu privire la relaŃia dintre Moscova şi NATO, mai ales în 
contextul actual în care Statele Unite şi FederaŃia Rusă par a păşi într-o nouă 
perioadă istorică de confruntare.  

După o secŃiune dedicată minorităŃilor naŃionale, care, fără îndoială, au jucat 
un rol major în evoluŃia politică a României, editorii au inclus un nou capitol 
dedicat Uniunii Europene. Din nou, având în vedere contextul actual şi impasul în 
care se află dezvoltarea politico-instituŃională a Uniunii, spaŃiul public necesită 
argumente venite din partea mediului academic care să ofere o perspective serios 
documentate despre viitorul Uniunii sau despre rolul pe care îl poate juca 
România în Europa unită. 
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