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Abstract: Romanian-American relations
The jirst information about America date from the XVI-XVllth centuries and
they began to multiply in the XVJ/lth century and the first half of the XI.Xth cen!U1Jl,
bringing new perspectives in geography, politics and cu/ture. After the revolutions of
1848, the interes! of the United Statesfor this area grew. On the 3rJh of March 1858,
the first American Consulate was established at Galaţi, the consul being Henry T.
Romertze. Prince Al. 1. Cuza expressed the wish to enter to clase a friendship,
commercial and navigation treaty with the United States, based on the mostjavored
nation clause.
The Romanian War ofIndependence (18 77-18 78) was highly up for debate in
the American press. Afier the attainment of the independence and the visit made by a
Romanian diplomat to Washington, the level of the American representation to
Bucharest was exalted to that of legation and Eugene Schuyler was named general
consul (14/28 June 1880). Between1864-1914, Romania and the USA signed 41
international conventions and agreements.
The Romanian-American relations, consolidated during the inter-war period,
were interrupted by the Second World War (1941-1945), due to the Romanian
adherence to the Axis, on Germany 's side. The relations were continued in 1946 and
they improved, marking the jirst bilateral presidential visits. A new stage in the
development of these relations began in 1990 and especially after Romania 's
adherence to NA TO (2004) and the European Union (2007).
The Romanian emigration began at the end of the XJXth century and the first
of decades of the XXth century. The ma in areas of the Romanian presence are Detroit,
Pittsburgh, Cleveland, Boston, but Romanian groups can be also found in New York,
Philadelphia, Miami, Los Angeles, San Francisco etc. The Romanian immigrants
founded schoo/s, churches, cultural societies, they issued magazines and newspapers,
in order to preserve their traditions. Many Romanian personalities distinguished
themselves in the American cu/ture and science: George Emil Pa/ade, awarded the
Nobel Prize in 1974; Mircea Eliade, philosopher, writer, essayist; Jean Negulesco,
director; Ion Petru Culianu, philosopher; Ionel Per/ea, conductor; Ştefan Fischer
Galaţi, Radu Florescu, Vlad GEorgescu, historians; Anghel Rugină, economist;
Gheorghe Calciu-Dumitreasa, poet etc. The Romanian personalities that visited the
United States were many; the composer George Enescu, the actress Agatha Bârsescu,

•

profesor; preşedintele Societăţii
Române de Istorie
- Filiala Bârlad
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the historians Nicolae Iorga and C. C. Giurescu, the sculptors Constantin Brâncuşi
and Marcel Guguianu, the singer Maria Tănase, the soprano Angela Gheorghiu etc.
In conclusion, the Romanian personalities sought to integrate within the
American society, bringing their contribution to the making of the American nation,
observing the Romanian particularities and the active pursuit towards the
international evolution ofRomania, t� eir native place.

CONTACTELE CU LUMEA NOUĂ
Cultura românească a luat act despre Lumea Nouă a celor două Americi relativ
târziu, datorită condiţiilor specifice în care a evoluat societatea românească, a
vicisitudinilor istorice, legată prin factori politici şi economici de zona balcanică şi est
mediteraneană. Referiri despre America apar în secolul al XVI-lea în lucrările unor
umanişti transilvăneni, precum Johanes Honterus ( 1 498-1 549), în Rudimenta cosmo
graphica sau la umanişti stabiliţi în Transilvania: Iacob Paleologul în Catechis
Christiana, Miklos Istvânffy, Jânos Csimar Băranyâ.i, Gyorgy Enyedi, iar pentru
secolul următor Janos Apaczai Csere ( 1 625- 1 659), în lucrarea Ars heraldica 1
Informaţii despre America ne oferă şi lucrările cronicarilor noştri Miron Costin,
Nicolae Costin2, stolnicul Constantin Cantacuzino3 , Radu Popescu ş.a. Miron Costin
preciza că "a patra parte a lumii ieaste America, care parte este depărtată şi vine cum
ar fi suptu noi, că, cându la noi ieste zioă, la dânşii atuncea ieste noapte şi cându la
noi, noapte la dânşii zioă, că fiind pământul rotundu, cum ar hi împotriva noastră,
suptu noi acea parte ieste"4 Radu Popescu scria în cronica sa: " Cristofor Columb a
descoperit America, lumea nouă pentru spanioli, lume care era pentru noi
necunoscută la fel cum era şi lumea noastră pentru ei"5 De asemenea, Lumea Nouă
este reflectată şi de marele savant de talie europeană, Dimitrie Cantemir, în Istoria
ieroglifică6
În secolul al XVIII-lea apar tratate de geografie elaborate de clerici greci (Hrisant
Notara, patriarh al Ierusalimului, cu strânse legături de elanurile boiereşti din Ţările
Române, Cantacuzinii, Brâncovenii şi Mavracordaţii; Meletie din Ianina, mitropolitul
Atenei, Constantin Dapontes, secretarul lui Constantin Mavrocordat), traduceri în
româneşte referitoare la pământurile de peste Atlantic (ierodiaconul Anatolie de la
episcopia de Rârnnic, Cosmografia, adecă izvodirea lumii, 1 774, Alexandru
Athanasie, Gheografie Nooă, Gherasim Clipa Bamovscbi, arbimandrit al Mitropoliei

1 Lucrarea

Ars heraldica a fost tipărită la Cluj

în 1 695, de medicul Ferenc Păriz Papai ( 1 649- 1 7 1 6),

frieten cu cărturarul român din Caransebeş. Mihail Halici.

Nicolae Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumii până la /60I, cap. X, Bucureşti, 1 958.
Stolnicul Constantin Cantacuzino, Istoria Ţării Româneşti, 1, ediţie îngrijită de M. Gregorian, Bucureşti,
1 9 6 1 , p. 63.
4 Miron Costin, De neamul Moldovenilor, Opere, Bucureşti, 1 958, p. 262.
5 Radu Popescu Vornicu, Istoriile Ţării Româneşti, ediţie îngrijită de Constantin C. Giurescu, Bucureşti,
1 963, p. 35.
6 Diminie Cantemir, Opere complete, III (Istoria ieroglificQ), ediţie îngrijită de Stela Toma şi Nicolae
Stoicescu, Editura Academiei, 1 973, p. 89.
3

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS, XXXII, 20 I l

477

din Iaşi, Istoria Americăi\ lucrări tipărite în Principate (Amfilohie Hotiniul, De obşte
gheografie8, arhideaconul Mitropoliei Moldovei, Gherasim, Istoria Americii9). în
Transilvania se fac traduceri numeroase şi adaptări în limbile maghiară şi germană,
apar culegeri de popularizare, calendare în limba română care conţin ştiri şi despre
Lwnea Nouă.
Războiul de Independenţă ( 1 774-1 783) şi unirea celor 1 3 colonii într-un stat cu o
formă nouă de conducere, republică federativă, a avut un impact sever asupra
mişcărilor de eliberare colonială şi naţională din întreaga lume. La începutul secolului
al XIX-lea, iluministul Naum Râmniceanu va traduce lucrarea lui I.V. Kampe,
Descoperirea Americii, tipărită la Buda, în 1 8 1 6 şi Leon Asachi, Bordeiul indienesc
după Bemardin de Saint Pierre, editată în 1 790, traducere reluată în 1 850 de A.
Peliman, în care se vorbeşte despre condiţiile inumane ale indienilor 1 0 • Prima descriere
a faimoasei cascade Niagara din Statele Unite ale Americii apare în gazeta "Albina
Românească", la Iaşi, în 1 829 1 1 , continuate, de-a lungul anilor, cu noi articole
intitulate in Statele Unite Americane, fragmente traduse din operele lui Gustav de
Beaumont despre aborigeni 1 2 Informaţii referitoare la America sunt prezente în 1 83 1
în "Curierul Românesc" şi în 1 838 în "Gazeta Transilvaniei" "Curierul Românesc"
relata într-un articol că "Statele Unite au fost fondate să propage ideea păcii
universale " 1 3
Transilvania ca parte componentă a Imperiului Habsburgic comunica mai uşor cu
Viena şi prin ea cu Occidentul, de aceea informaţiile despre Lwnea Nouă sunt aici mai
numeroase, bibliotecile deţin lucrări cu descrierea coloniilor engleze din America de
Nord, exemplare ale primelor traduceri europene ale cărţii lui Benjamin Franklin
despre electricitate Experiments and Observations on Electricity, 1 75 1 - 1 754 1 4,
lucrarea istoricului scoţian William Robertson, History ofAmerica, publicată în 1 777.
Prin intermediul Franţei şi Greciei, centre iluministe de contact, Ţările Române
au aflat mai multe lucruri despre Lumea Nouă, tot de aici ne-au parvenit primele
tipărituri despre Războiul de Independenţă a coloniilor engleze din America de Nord
şi constituirea noului stat federativ, unele dintre tipărituri găsindu-se şi în Biblioteca
Colegiului Sf. Sava din Bucureşti şi aceea a Academiei Mihăilene din Iaşi.
Ecouri ale Declaraţiei de Independenţă americane apar în 1 827, la comisul Ionică
Tăutul, autorul Constituţiei cărvunarilor în care îşi exprimă simpatia faţă de

7 lerodiaconul Anatolie aminteşte de .,Evropa, Asia, Africa, America", de călătoriile lui Columb, Amerigo
Vespucci, Magelan, Sebastian Cano, Francis Drake (vezi, Stelian Popescu - Boteni, Relaţii între România
şi S. V.A. până la 1914, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1 980, p. 22 şi urm.).
8 N. A. Ursu, Formarea terminologiei ştiinţifice româneşti, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1 962, p. l 9.
9 C. C.Giurescu, On Romanian-American Cultural Relations, New York City, 1 97 1 , p. l .
1 0 Stelian Popescu, Relaţii economice între România şi S. U.A. până la 1900, în ,,Acta Musei Napocensis",
XII, Cluj, 1 975, p. 347.
11
,,Albina Românească ", III, 1 829, p. 24 1 -242.
12
Ibidem, VII, 1 838, nr. l 8, p.65- 66, nr. l 9, p. 70 şi nr. 20, p. 74.
1 3 .,Curierul Românesc" , VIII, 1 846, p. l 04.
1 4 La Arad apărea traducerea franceză, Experiences et observations sur l 'electricite, ed. 1, Paris, 1 752; la
Tg. Mureş ediţia a II-a a aceleiaşi traduceri, publicată la Paris în 1 756; la Cluj, traducerea germană, Briefe
von der Elektrizităt, Leipzig.http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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experienţa americană, şi, în 1 83 8, la Ion Câmpineanu, unul dintre semnatarii A ctului
de Unire şi Independenţă, document prezentat în Adunarea Naţională a Valahiei.
În Hronologia şi istoria universală, prelucrată de Gheorghe Seulescu, profesor de
istorie şi filosofie, la Iaşi, în 1 83 7, apare şi o scurtă sinteză a Războiului de
Independenţă a coloniilor nord-americane şi continuarea istoriei Statelor Unite ale
Americii până în 1 8 1 O. În presa românească apar primele traduceri din lucrările lui
Benjamin Franklin15 şi Washington lrving. ,,Muzeul Naţional" a publicat la 28 iulie
1 83 6 biografia lui Benjamin Franklin, amintindu-se că "cele mai strălucite titluri ale
sale sunt că a fost prietenul celui mai mare om al lumii noi, nemuritorul Washington,
că a fost ca şi acesta şi împreună va fi izbăvitorul Americii şi făcătorul de bine al
omenirii " 1 6, alte fragmente biografice apărând în 1 83 9 în "Vestitorul bisericesc" din
Buzău, sub titlul Planul de înfntmuseţare morală a lui Benjamin Franklin. În 1 859, se
tipăreşte la Bucureşti o selecţie din operele lui Benjamin Franklin, sub titlul de Opere
alese, în prefaţa căreia, l.M.Râureanu îl considera pe Franklin un ,,Socrate al
timpurilor moderne " Succesul deosebit de care s-a bucurat această traducere a
contribuit la apariţia şi a altor ediţii în 1 860, 1 868, 1 872, 1 888 1 7
În 1 846 a fost tradusă Declaraţia de Independenţă a coloniilor engleze din
America de Nord, din 4 iulie 1 776, de către marele cărturar şi luptător pentru
drepturile românilor, Simion Bămuţiu sub titlul Declaraţiunea unanimă a celor 13
state de in America septentrională de in 4 iulie 1 776 în care arată cauzele desfacerii
18
de către Anglia
Cu această traducere s-a deschis, în 1 859, cursul Despre
constituţiuni, ţinut la Universitatea din laşi.
Spiritul revoluţiei americane şi franceze despre libertate şi independenţă a fost
prezent în gândirea paşoptistă a revoluţionarilor din Ţările Române, aşa cum sublinia
gazeta bucureşteană "Naţionalul", reproducând cuvântările rostite la Clubul
revoluţionarilor din Craiova 1 9 Între anii 1 849-1 850, în presa gălăţeană, şi nu numai,
au apărut o serie de materiale în legătură cu goana după aurul califomian20
De asemenea, presa românească a acordat un spaţiu larg problemei sclavilor
negri: "Foaia Dunării" ( 1 83 7), revista "Muzeul Naţional" ( 1 83 6- 1 83 7), "Curierul

15 Povestiri scrise de Franklin apar în publicaţii româneşti, precum " Foaie pentru minte, inimă şi
"
"
literatură de la Braşov ( 1 840), " Curierul Românesc de la Bucureşti ( 1 840). " Icoana lumei " ( 1 84 1 )
ş.a.
"
1 6 "Muzeul Naţional , nr. 22, 28 iulie 1 836, p. 86 - 88.
1 7 O altă traducere din operele lui Franklin a fost făcută la laşi în 1 8 64 aparţinând arhimandritului
Valahi1u Latesiu. Ultima traducere înaintea Primului Război Mondial din operele lui Franklin aparţine lui
G. Aslan, care în 1 908 face o prelucrare a Autobiogra.fiei, intitulată Cum ajunge cineva om. Cea mai
completă ediţie românească a Autobiogra.fiei lui Benj amin Franklin, cu note de William Mac Donald a
fost tradusă direct din engleză de preotul F. M. Gâldău şi tipărită la Bucureşti în 1 942 (cf. Stelian
Popescu-Boteni, Relaţii între România şi S. V.A. până la 1914, p. 1 23-1 25).
"
1 8 Vezi Ioan Comşa, Declaraţia de Independenţă, în " România literară , nr. 27, VII, 1 976, p. 1 9.
"
19 Naţionalul , l, 1 848, p. 5 -7, 1 4 - 1 5.
"
20 Î
n "Jurnal de Galaţi " a fost reprodus raportul oficial al lui D.T. Butlerking, despre călătoria în 1 849, în
Noul Eldorado, cu detalii despre pământ, climă, populaţie, trecutul istoric. apele naturale (,,Jurnal de
Galaţi" , 1, 1 850, p. 259-26 1 , 263-264, 271 -274). În "Gazeta de Moldova" apare un articol intitulat Lumea
veche şi lumea nouă, cantităţi de aur descoperite În Californ ia locuri care în spaniolă se chiamă
Jerbabuena. AI treilea articol,http://www.cimec.ro
în limba greacă, a apărut în Monitorul grecesc din Valahia "
/ http://www.muzeuvaslui.ro
"
,

ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS, XXXII, 20 I l

479

Românesc", "Gazeta Transilvaniei", "Universul". Se fac traduceri ale unor piese cu
conţinut antisclavagist de către Grigore Alexandrescu (tragedia Alzira sau Americanii
de Voltaire, în 1 834), Iancu Ganea (piesa Die Briidern de A.von Kotzebue, tradusă
sub titlu de Robii, în 1 842). Mihail Kogălniceanu, marele om politic şi istoric,
referindu-se la lupta pentru eliberarea robilor ţigani, atrăgea atenţia: "Patria noastră,
dezrobindu-şi ţiganii, sfinţeşte principiul că toţi oamenii se nasc şi sunt slobozi în
vreme -când în coloniile Franţei şi multe staturi republicane ale Uniunii Americane de
Nord, gem milioane de negri împilaţi, în vreme când robia, însă, în adunările
legislative a acestor ţări numără atâţia partizani'�2 1
Cunoscutul roman Coliba unchiului Tom a scriitoarei americane Harriet Beccher
Stowe în traducerea, din franceză, a lui Dimitrie Pop, a fost tipărit în două volume, la
Iaşi, în 1 853, sub titlul de Bordeiul unchiului Tom sau Viaţa negrilor din America. O
nouă traducere din franceză, apare în acelaşi an, după ediţia lui Leon Pilat de Teodor
Codrescu, având şi un studiu semnat de Mihail Kogălniceanu, unde se concluziona:
"Centrul noii sclavii este acum precis în acea ţară care se proclamă cea mai civilizată
şi religioasă din lume, ea se cheamă S.U.A. "22 •
Interesant de ştiut sunt şi primele informaţii sporadice care au ajuns în America
despre români. Căpitanul John Smith ( 1 579-1 63 1 ), colonizatorul Virginiei, în
memoriile publicate la Londra în 1 630, inspirându-se dintr-o serie de lucrări
contemporane, a evocat epopeea lui Mihai Viteazul şi evenimentele dramatice care au
urmat pentru Ţările Române. În 1 694, pastorul Johann Kelp, de lângă Sighişoara,
emigrant în Pennsylvania, a intrat în legătură cu întemeietorul acestei colonii, William
Penn. În 1 72 1 , la Boston, s-a tipărit în limba engleză lucrarea Some Account of What is
Said of lnoculating a Transplanting the Smallpo�3• aparţinând medicului Iacov
Pylarino, de la curtea lui Şerban Cantacuzino şi Constantin Brâncoveanu, care s-a
bucurat de aprecieri. Deosebit de importantă este legătura de ordin ştiinţific stabilită
prin intermediul secretarului său Anastasie Mihai Nausi, între marele cărturar şi domn
al Moldovei, Dimitrie Cantemir şi teologul din Noua Anglie, predicator la Boston,
între 1 684- 1 728, Cotton Mather24.
În 1 748, a avut loc primul contact direct între Benjamin Franklin ( 1 706- 1 790) cu
un român transilvănean, Samuilă Dămian (Samuel Domjen), un preot ortodox din
comitatul Alba şi Hunedoara, care după ce călătorise prin Germania, Franţa, Olanda şi
Anglia, a ajuns în America, arătându-se interesat de fenomenul electricităţii. Ziarul
"
"The South Carolina Gazette din Charlestone, amintea la 24 octombrie 1 748 că:
"Samuel Domjen, după ce a călătorit timp de mai mulţi ani prin Europa şi America,
plecând din ţara sa de baştină, Transilvania, a studiat şi a făcut multe experienţe

"
Vezi " Propăşirea , nr.5, 1 844.
Vezi Coliba lui Moş Toma sau Viaţa negri/ar în sudul S. U.A. , traducere de pe a lui Leon Pilat de T.
Codrescu, O ochire asupra sclaviei de M. Kogălniceanu, tom.I-TI, 1 853, XXXII, 305 p.
23 Câteva consideraţii referitoare la inocularea sau transplantul varia/ei (Paul Cemovodeanu, Ion
Stanciu, Imaginea lumii noi în Ţările Române şi primele lor relaţii cu Statele Unite ale Americii până în
1859. Editura Academiei, Bucureşti, 1 977, p. 58).
24
Acesta era fiul preotului lncrease Mather, a cărui lucrare despre răspândirea Evangheliei printre indieni
a fost tipărită în limba maghiară
la Cluj în 1 694 (ibidem).
http://www.cimec.ro
/ http://www.muzeuvaslui.ro
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minunate despre electricitate şi propune să le arate în public . . . în timpul şederii sale în
acest oraş . . . " Samuilă Dămian a călătorit prin statele Georgia şi Florida, ajungând la
Golful Mexic, şi la New Orleans s-a îmbarcat pentru Jamaica, apoi prin Marea
Caraibelor ajunge în Mexic, de unde i se pierde urma25
Alexandru Maurice Blanc de Lanautte, conte de Hauterive, fostul secretar al lui
Alexandru Mavrocordat, este numit consul al Franţei la New York, între 1 792- 1 798,
prilej de a penetra şi imaginea poporului român pe teritoriul american26 Informaţii
despre Ţările Române apar şi în presa americană în contextul războaielor ruso-turce, în
primele decenii ale secolului al XIX-lea. Astfel ziarul din Boston North American
"
Review" publica articolul Wallahia and Moldova, cu referiri la vechimea poporului
român, războaiele daco-romane, instituţiile social-politice, capitulaţiile, domniile
fanariote şi războaiele ruso-turce de la sf'arşitul secolului al XVIII-lea şi începutul
secolului al XIX-lea, răscoala lui Tudor Vladimirescu, ş.a27
Alte informaţii despre teritoriile nord - dunărene au apărut în lucrarea călătorului
american J. 1. Stephens publicată la New York în 1 838, Incidents of Travel in Greece,
Turkey, Russia and Poland 1 Episoade de călătorie in Grecia, Turcia, Rusia şi
Polonia, şi apoi a lui Valentine Mott, Travels in Europa and the East 1 Călătorii in
Europa şi răsărit, tipărită la New York la mijlocul secolului al XIX-lea28 •
Presa americană însera unele ştiri referitoare la situaţia Principatelor Române
după Congresul de la Paris din 1 856, care luase în discuţie şi cauza unităţii românilor.
Medicul chirurg din New York, James O. Noyes, corespondentul ziarelor The
"
Moming Chronicle" din Londra şi "Tbe New York Daily Tribune" şi colaborator al
revistelor newyork-eze "Putnam' s Magazine" şi "The National Magazine", a publicat
două interesante articole The Danubian Principalities şi Moldavia and Valachia, în
"The National Magazine" , în 1 856, privitor la istoria Ţărilor Române între secolele I
XVIII. De asemenea, Noyes este autorul lucrării Roumania the Border Land of the
Christian and the Turk/ România, pământ de graniţă intre creştini şi turci, apărută la
New York în 1 85 7 şi reeditată în 1 85 829
ACŢIUNI DIPLOMATICE
După încheierea unui tratat între Statele Unite şi Imperiul Otoman, la 1 O mai
1 830, primele vase de comerţ sub pavilion american şi-au făcut apariţia pe braţul
Sulina ( 1 843) şi la Galaţi ( 1 85 1 ). Consulul Statelor Unite ale Americii la
Constantinopol, John Brown, propunea crearea unui vice-consulat american în
Principate pentru apărarea intereselor comercianţilor americani prezenţi în Europa

25

După cum reiese dintr-o scrisoare adresată la 1 8 martie 1 748 din Philadelphia de iluministul american
medicului de origine scoţiană Lining John (Paul Cemovodeanu, Un transilvănean prieten cu Benjamin
Franklin, în " Magazin istoric ", IV( 1 970), nr. I l , p. 48 -5 1 .)
26 Acesta era autorul cunoscutului Memoriu asupra vechei şi actualei stări din Moldova 1 Memoire sur
l 'etat ancien et actuel de la Moldavie (Ioan Comşa, România şi lumea nouă. Itinerar bibliografic, în
" Secolul 20 m. 6/1 976, p. 59).
2 7 P.Cemovodeanu, 1. Stanciu, op. cit., p. 1 0 7- 1 1 0.
28
Ibidem.
29 Comelia Bodea, op. cit., p. 847.
",
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Orientală30 În 1 844 se menţiona prezenţa unui consul general din America de Nord în
Principatele Române, John Bradish, care avea firman imperiae 1
Interesul pentru această zonă a Europei a crescut odată cu revoluţiile de la 1 848,
ţinând cont de atitudinea de simpatie pe care Statele Unite le nutrea faţă de regimurile
republicane instaurate în anii 1 848- 1 849. Conducătorul grupului Tânăra Americă"
"
din aripa de stânga republicană, George N. Sanders, a sosit în Principatele Române
pentru cunoaşterea evenimentelor revoluţionare32 Cauza românească de unire,
independenţă, democratizare a fost susţinută de profesorul american de la Harvard şi
editorul revistei The North American Review" din Boston, Francis Bowen33
"
Ion Ghica, într-o scrisoare din 1 850, trimisă din Constantinopol lui Nicolae
Bălcescu, în Italia, relata că ,,Statele Unite au astăzi un prestigiu" datorită implicării
active în ,.problema orientală", iar un document din 1 852 menţionează intenţia lui
Dumitru Brătianu ca împreună cu Ledru Rollin să meargă în Statele Unite pentru o
propagandă a cauzei româneşti, plan abandonat din lipsa fondurilor financiare34 De
altfel, Ion Ghica a întreţinut relaţii cordiale cu consulul general american la
Constantinopol, John Brown şi urmaşul acestuia John March, relaţii amplificate de
români aflaţi în capitala otomană, şi cu Caroll Spence, ministru între anii 1 853-1 858.
O interesantă corespondenţă s-a dus între Caroll Spence şi Gheorghe Magheru,
strategul revoluţionar de la 1 848 din Ţara Românească, diplomatul american fiind
interesat de agricultură, organizare socială, educaţie, originea şi evoluţia poporului
român, situaţia românilor din Transilvania etc.35 Într-un raport din februarie 1 857
către Secretarul de stat, Caroll Spence afirmă: ,,Nu pot să ajung decât la concluzia că
ei (românii, n.n.) sunt sortiţi să joace un rol important în politica răsăritului''36
Dintr-o serie de documente reiese că diplomatul american era aşteptat într-o vizită în
Principate, dar nu ştim cu exactitate dacă acest fapt s-a realizae 7
Începutul relaţiilor diplomatice americana-române datează din această perioadă.
După unele ştiri, apărute în Gazeta de Moldova" primul oficiu consular al Statelor
"
Unite pe teritoriul ţării noastre s-a deschis la 29 ianuarie 1 850 la Galaţi prin persoana
lui Negroponte3 8 Dar cu exactitate rămâne data de 30 martie 1 858, când

30 1. Suciu, Pagini din inceputul relaţiilor politice dintre Principatele Române şi Statele Unite ale
Americii, în "Revista de istorie " , tom. 28, nr. 611 975, p. 9 1 0.
31

Ştirea este relatată într-o scrisoare adresată de consulul austriac la Iaşi, Averbach, cancelarului
Mettemich, la 1 2 martie 1 844, şi în " Gazeta Transilvaniei " din 1 7 aprilie 1 844 (E.D.Hurmuzaki,

Documente privitoare la istoria românilor, XXIJ.Corespondenţa diplomatică şi rapoarte consulare
austriece 183 7-1846, publicate de Ion I.Nistor, 1 946, p. 478).
32 Vezi Comelia Bodea, Unitatea naţională şi independenţa României oglindite în memorialistica şi presa
americană, în " Revista de istorie ", tom.30, nr.5 / 1 977, p. 844.
33 Ibidem, p. 845.
34 Cf. Stelian Popescu-Boteni, op.cit., p. 38-39.
3 5 Vezi Stan Apostol şi C.Vlăduţ, Gheorghe Maghent, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1 969, p. 208.
36 1. Stanciu, op. cit., p. 9 1 7.
37 Într-o scrisoare către A.G.Golescu-Negru, din 1 1 1 3 mai 1 857, Gheorghe Magheru îl ruga să se ocupe

personal de primirea lui Caroll Spence deoarece acest american " era unul din streinii care ne poartă cel
mai mare interes " (G.Fotino, Din vremea renaşterii naţionale a Ţării Româneşti. Boierii Goleşti. Scrisori
adnotate şi publicate, IV, Bucureşti, 1 939, p. 1 89).
38 Vezi Gazeta de Moldova" din 6 martie 1 850.
"
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Departamentul de Stat a desemnat drept consul al Statelor Unite ale Americii la Galaţi
pe Henry T. Romertze. Preşedintele american James Buchanan avea acceptul
"
sultanului Abdul Medgid Khan de a ,,numi viceconsuli acolo unde socotea necesar 39
Prin beratul (decretul) din 1 6 aprilie 1 859, sultanul confirma numirea. După o lungă
călătorie, Romertze ajunge la Galaţi la 29 aprilie 1 859. Această numire s-a lovit, însă,
de refuzul Ministerului de Externe al Moldovei, care atrăgea atenţia la 1 1 1 3 septembrie
1 859, reprezentantului american că acreditarea sa nu se va face fără a se adresa direct
prinţului Cuza.
După Unirea Principatelor, uzuanţa potrivit căreia reprezentanţii diplomatici erau
acreditaţi de către Poartă prin firmanul numit berat sau exaequator, nu mai este
respectată de Alexandru Ioan Cuza şi apoi de Carol de Hohenzollern. Atitudinea lor
fermă a făcut ca reprezentanţii diplomatici străini, inclusiv cei americani, să fie
acreditaţi direct şi nu prin intermediul turcilor. Cu ocazia prezentării scrisorilor de
acreditare de către Henry T. Romertze, în noiembrie 1 859, domnitorul Principatelor
Unite, Alexandru Ioan Cuza îşi exprima dorinţa încheierii unui tratat de prietenie,
comerţ şi navigaţie cu Statele Unite, stipulându-se clauza naţiunii celei mai
favorizate40 Chiar dacă acest tratat nu s-a semnat, datorită opoziţiei puternice din
partea Turciei, puterea suzerană, el reprezintă un moment important în evoluţia
relaţiilor româno - americane.
După consulatul de la Galaţi, au urmat alte două în scurt timp, la Ismail, în 1 860,
şi Brăila, în 1 86 1 . Interesul celor două state era reciproc: Statele Unite ale Americii
doreau relaţii mai strânse economice cu Principatele Române, iar Alexandru Ioan
Cuza consolidarea autonomiei economice care să fie recunoscută în convenţii
internaţionale. În activitatea consulatului american din Galaţi intervine o oarecare
instabilitate, deoarece consulii Charles Langdon, H. Stokar, Frederic Wippermann nu
aveau patentă consulară din partea preşedintelui Statelor Unite direct către domnitor,
aşa cum cerea guvernul român, ci numai avizul Porţii.
La 1 6 februarie 1 863, Wippermann se adresa lui Cuza în numele preşedintelui
"
Abraham Lincoln, solicitând "să binevoiască a-1 recunoaşte drept consul al Statelor
Unite în România, "bucurându-se de toate drepturile, privilegiile şi irnunităţile
acordate consulilor altor naţiuni'>'�1
Interesante sunt observaţiile făcute de către consulii americani la Galaţi,
W.W.Thomas Jr., Frederic Wipperman, Oscar Malmoros, şi în 1 867, Louis 1.
Czapkay, consulul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, privind probleme
economice, geopolitice ale Principatelor Române, modul de administrare, armata,
biserica, relaţiile sociale, limba vorbită, etc.
"Limba în această ţară - afirmă W.W.Thomas Jr. - este latina, este drept, o latină
vulgară, dar latină, şi studentul, care în colegiul său mănăstiresc, a socotit moartă

39 Arh. St.Bucureşti, Corespondenţa Consulatului S. U.A. în România, Microfilme, T. 384, roia 1 ,
Raportul din 1 0 noiembrie 1 859; P . Cemovodeanu, 1 . Stanciu, op. cit., p . 1 64- 1 65 .
4 0 G. Fotino, Reprezentanţa României la Washington, in Reprezentanţele diplomatice ale României, 1,
Bucureşti, 1 967, p. 370: P . Cemovodeanu, 1. Stanciu, op. cit., p . 1 67- 1 68: Ste1ian Popescu-Boteni, op.cit.,
p. 42- 44.
41 Cf. Stelian Popescu-Boteni, op. cit., p. 46-47.
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limba, ce i-a furnizat versuri rafinate ale lui Virgil şi textul concis a lui Tacitus, este
plăcut surprins că poate vorbi în aceeaşi latină cu ţăranii moldo-valahi, care stau la
ceasul apusului în faţa căsuţelor lor acoperite cu stuf"'2 Dorinţa lui Cuza de a adăuga
Transilvania şi Basarabia la Principatele Unite era corect intuită de consulul american
Wippermann care motiva acest lucru deoarece " cuprind un număr mare de români şi
mişcarea naţională este foarte mult favorizată în prezent"43 Aceeaşi clarviziune şi-a
exprimat-o consulul Wippermann în legătură cu contextul loviturii de stat a lui Cuza
din 2/1 4 mai 1 864, când a fost dizolvat parlamentul: "Motivul acestei lovituri de stat
stă în refuzul legislaturii de a înfăptui dezideratele domnului, îndeosebi în ceea ce
priveşte chestiunea rurală"44
Consulul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Oscar Malmoros, îl informa pe
William Hunter, secretar de stat adjunct, la 2 martie 1 866, asupra condiţiilor în care a
avut loc abdicarea prinţului Cuza în urma unei conspiraţii interne a opoziţiei şi nu
rezultatul unei insurecţii sau a unei demonstraţii populare. Louis l. Czapkay, primul
reprezentant al Statelor Unite la Consulatul de la Bucureşti, trimite un text de 25 de
pagini, în 1 867, superiorului său la Washington, W.H. Seward, cu referinţă la domnia
lui Alexandru Ioan Cuza, pe care îl putem asemăna cu memoriile baronului Adolph
d' Avril şi a vi contelui de Saint Vallier. El constată că România este o ţară "foarte
favorizată şi extrem de bine adaptată pentru agricultură", iar munţii conţin "păduri de
valoare şi rezerve bogate de cărbune, sare, piatră de sulf şi de var, fier, cupru, argint şi
alte minerale"45 Diplomatul american face referiri la ocupaţiile locuitorilor, structura
socială, evoluţia armatei şi învăţământului. Constatările sale despre comerţul
României, îl determină să afirme că sunt condiţiile necesare pentru un import masiv de
produse americane, cu atât mai mult cu cât afacerile bancare şi de schimb din
principalele oraşe româneşti au devenit deosebit de fructuoase. Impresiile consulului
american, în urma contactului cu realităţile româneşti, îl fac să întrezărească "un viitor
măreţ acestei ţări din punct de vedere agricol, material şi comercial", şi după realizarea
propriile interese, cu prevederile pentru învăţământ, educaţie şi progres intelectual,
"acestpopor poate deveni cel mai prosper de pe continent',�.6
La începutul anului 1 870, funcţia de consul la Bucureşti a fost încredinţată lui
Adolph Buchner, iar la 7 septembrie 1 870, locul său este luat de Peixotto. La
prezentarea scrisorilor de acreditare, în ziua de 25 martie/6 aprilie 1 87 1 , prinţul Carol
al României declara: "Suntfericit de a primi de la guvernul d-voastră scrisoarea ce vă
acreditează în calitate de consul general şi agent diplomatic în România. Doresc ca
relaţiuni pe cât se poate mai întinse să se formeze între ambele ţări, din care pentru
România nu poate rezulta decât cel mai mare folos. Am avut totdeauna cea mai mare
admiraţiune pentru ţara d-voastră şi sunt convins că numai prin spiritul liberal şi
ospitalier ce o animă, ea a parvenit la o aşa de puternică dezvoltare a prosperităţii.

42

Arh.St. Bucureşti, Corespondenţa Consulatului S. U.A în România, Microfilme, T.384, roia 1 . Raportul
din 1 3 februarie 1 864.
43 Ibidem, Raportul din 1 9 iulie 1 863.

Ibidem, Raportul din 3 0 mai 1 864.
Ibidem, Raportul din 1 867.
46 Ibidem.
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Sper că vom avea plăcerea a vă păstra ani îndelungaţi în mijlocul nostru şi guvernul
meu nu va lipsi de a vă face împlinirea misiunii d-voastră atât de uşoară şi plăcută pe
cât îi va sta în putinţă"47 Între 1 876- 1 878 în fruntea consulatului american la

Bucureşti a fost numit Adolph Stern de preşedintele Rutherford B. Hayes.

Războiul de Independenţă al României a fost amplu comentat de corespondenţii
de presă americani (J.A.Mac Gahan de la The New York Herald" şi la ziarul
"
londonez The Daly News" ; Carroll Tevis de la cotidianului The New York Times" ;
"
"
Francis D. Millet de la The New York Herald" ; Wentworth Huysche tot de la The
"
"
New York Herald" ). Harta cu operaţiunile militare, reportaje vizând eroismul legendar
al românilor în acest Război de Independenţă, dar şi organizarea social-politică,

economică, culturală,
americane48

Consulul

limbă, tradiţii şi

american

la

Bucureşti,

obiceiuri,

Adolph

erau prezente în cotidienele

Stern,

trimetea

o

informare

la

Washington, la

1 7 septembrie 1 877, despre operaţiunile militare unde sunt angajaţi şi
românii: ,.Pentru prima dată, după două sute de ani, românii au luat parte la un
război şi s-au luptat cu vitejie" consecinţele independenţei era "admiterea statului
în marea familie a naţiunilor şi comunicaţia sa direct cu viaţa, spiritul întreprinzător
şi industria Europei apusene"49 Corespondentul de război al "Gazetei din Chicago",
însoţind o companie românească în prima linie, în august 1 877, nota: ,,Armata română
merită a fi pusă lângă oricare altă armată a Europei şi oricare poate fi mândru de
soldaţii şi ofiţerii ei care au dat probe atât de strălucite de vitejie "50
Generalul american George B. Mc.Clellan, participant la Războiul de Secesiune

aprecia eroismul românilor în bătălia de la Plevna unde

51
"ei au luptat splendid"

23 mai 1 878 era numit consul a l Statelor Unite în România, Timothy G .
Smith, care dispunea d e o scrisoare de acreditare adresată lui Carol 1 ş i semnată de
La

preşedintele Rutherford B. Hayes. Pe măsura progresului statului român, a afirmării în
viaţa internaţională, se resimţea necesitatea dezvoltării relaţiilor politice româna

americane ajungându-se de la consulatul din Galaţi cu atribuţii comerciale, condus de

un consul general cu sediul la Odessa, sau de la consulatul de la Bucureşti, condus de
un consul general cu sediul la Atena, la o Legaţie americană la Bucureşti.

1 4 iunie 1 880 la nivel
1 8 noiembrie 1 880, la Washington, în faţa preşedintelui

Relaţiile diplomatice româna-americane au fost deschise la

de agenţie diplomatică. La

Statelor Unite ale Americii, Rutherford B. Hayes, a fost notificată dobândirea şi

recunoaşterea internaţională a independenţei României de către un trimis special al
principelui Carol, colonelul Sergiu Voinescu. A fost prima misiune diplomatică a unui

47 ,,Monitorul oficial", 1 87 1 , nr.68, p. 399.

48

Caroll Tevis, corespondent Ia "The New York Times " a publicat Ia 17 iunie 1 877 un amplu articol
despre condiţiile interne şi externe ale proclamării independenţei la 9 mai 1 877, intitulat Roumanian

lndependence. A Long-nurtured Hope Realized/ Independenţa română. O speranţă îndelung nutrită s-a
realizat. Fragmente din acest articol au fost prezentate de Cornelia Bodea în "Lumea ", nr. 1 9 din 5 mai
1 977, p. 1 6- 1 7.

49 Cf. Stelian Popescu - Boteni, op. cit., p. 57.

50

/dem, Presa vremii despre eroismul ostaşilor români În războiul din 1877-1878, în ,,Acta Musei

Napocensis XIV", Cluj-Napoca, 1 977, p. 495.
5 1 George B. Mc. Clellan, The War in the East, New York, 1 877, p. 456 .
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român în Statele Unite, primit şi la Casa Albă. Urmarea a fost ridicarea nivelului de
reprezentare a Statelor Unite la Bucureşti la rangul de legaţie, de către secretarul de
stat american, W. M. Evarts, care a numit pe Eug!!me Shuyler în calitate de agent
diplomatic şi consul general la 1 4/28 iunie 1 880. Sediul Legaţiei Statelor Unite în
România se afla în strada Puţul de Piatră, nr.9 din Bucureşti, iar pe Calea Victoriei
nr. 1 62 se afla consulatul american.
în timpul şederii lui Eugene Shuyler la Bucureşti s-au negociat şi încheiat cele
două convenţii care reglementau relaţiile comerciale şi a raporturilor consulare între
România şi Statele Unite. în tratatul de comerţ şi de navigaţie încheiat la 1 1 aprilie
1 88 1 la Bucureşti se sublinia: "Tratatul prevede libertatea de comerţ şi de navigaţie pe
bază de reciprocitate, între supuşii celor două părţi contractante, care puteau să se
stabilească liber pe teritoriul celeilalte ţări. Cetăţenii statelor senmatare aveau dreptul,
conformându-se cu legile ţării, să intre, să călătorească, să exercite o industrie, să facă
comerţ atât cu ridicata, cât şi în detaliu, pe teritoriul celuilalt stat. Articolul 1 prevede
că pentru aceste înlesniri ei nu erau supuşi la impozite sau obligaţii mai oneroase decât
acelea care erau sau puteau să fie stabilite asupra naţionalităţilor sau supuşilor ţării
"
celei mai favorizate . . . 52 Tratatul nu a fost ratificat de Senatul american.
Convenţia consulară încheiată de România cu Statele Unite ale Americii, la 5/1 7
iunie 1 88 1 , la Bucureşti prevedea în articolul preliminar: "România şi Statele Unite
însufleţite deopotrivă de dorinţa de a determina în toată întinderea şi claritatea
putincioasă drepturile şi imunităţile reciproce ale agenţilor consulari respectivi,
precum şi funcţiile lor şi obligaţiunile Ia care vor fi supuşi în cele două ţări, au hotărât
să încheie o convenţiune consulară şi au numit ca plenipotenţiari ai lor: a) România pe
D. Brătianu, preşedintele Consiliului de Miniştri, ministru al afacerilor străine; b)
Statele Unite pe d-1 Eugene Shuyler, însărcinat cu afaceri şi consul general" În
Convenţie se stipula: "În virtutea acestei convenţii, statele senmatare consimţeau ca în
oraşele şi localităţile situate pe teritoriile lor să funcţioneze consuli generali, consuli,
viceconsuli şi agenţi consulari . . . Consulii se bucurau reciproc pe teritoriul celeilalte
părţi de toate privilegiile, scutirile şi imunităţile de care se bucurau agenţii de acelaşi
rang şi aceeaşi calitate ai naţiunii celei mai favorizate"5 3
La 23 februarie 1 88 1 , Adunarea Deputaţilor şi la 26 februarie 1 8 8 1 Senatul au
aprobat Convenţiunea consulară între România şi Statele Unite ale Americii54 Legea
pentru ratificare a fost promulgată prin Decret Regal nr.688 din 4 martie 1 883,
"
publicată în "Monitorul oficial nr.49 din 411 6 iunie 1 883. Instrumentele de ratificare
au fost schimbate la l / 1 3 iunie 1 883, iar Convenţia a intrat în vigoare la 1/13 iunie
1 883.
În lucrarea memorialistică American Diplomacy and the Furtherance of
Commerce, apărută la New York în 1 886, Eugene Shuyler face numeroase referiri la

52

Tratat de comerţ şi de navigaţie între România şi Statele Unite ale Americii, 1 8 8 1 , p . 1 - 14; vezi şi 1.
Ionaşcu, P. Bărbulescu, Gh. Gheorghe, Tratatele internaţionale ale României. 1354-1920, Bucureşti,
1 975, p. 245, 248.
53 Vezi Monitorul oficial ", nr.49 din 4/1 6 iunie 1 883.
"
54 Vezi T. G. Djuvara, Tractate, convenţiuni şi învoiri internaţionale ale României, actualmente în
vigoare, Bucureşti, 1 888, p. 485.
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evoluţia relaţiilor româna-americane din perioada în care a fost ministru al Statelor
Unite în România.
Eugene Shuyler era o mare personalitate politică şi culturală, cu doctorat în
filosofie, admirator a marii literaturi ruse reprezentată de Lev Tolstoi şi Turgheniev,
pe care îi cunoscuse personal şi din opera cărora tradusese în limba engleză.
Cunoscător al limbii române a avut posibilitatea să publice texte româneşti în revista
americană The Nation" Pentru contribuţia sa deosebită la consolidarea relaţiilor
"
româna-americane, inclusiv pe plan cultural, a fost ales membru al Academiei
Române.
După Shuyler, a cărui activitate diplomatică s-a încheiat în 1 884, au urmat Paul
Fulton, A. London Snowden, Grover Cleveland, William Woodvil Rockhill, Arthur
Sherbume Hardy şi alţii. Schimbarea deasa a reprezentanţilor diplomatici ai Statelor
Unite la Bucureşti crea o stare de nemulţumire pentru ministerul afacerilor străine
român. În preajma Primului Război Mondial trimis extraordinar şi ministru
plenipotenţiar al Statelor Unite în România era Charles J. Vopicka, funcţie pe care o
va menţine până în 1 920.
Dintre convenţiile şi tratatele semnate în primele decenii ale secolului al XX-lea
între România şi Statele Unite ale Americii se numără tratatul privitor la protecţiunea
reciprocă a mărcilor de fabrică ( 1 906), convenţia de naturalizare ( 1 907), convenţia de
extrădare ( 1 908), convenţia de comerţ şi navigaţie ( 1 908)55 Convenţia de comerţ şi de
navigaţie, încheiată la 311 6 aprilie 1 908, la Bucureşti, între România şi Statele Unite
ale Americii preciza: Părţile contractante s-au învoit ca în tot ceea ce prevede
"
comerţul, navigaţia şi industria, orice privilegii, foloase sau imunităţi pe care unul din
statele semnatare le-ar fi acordat sau urma să le acorde în viitor supuşilor sau
cetăţenilor unei alte ţări străine, să fie acordate de îndată şi Iară condiţii la supuşii sau
cetăţenii celeilalte. Articolul 1 precizează că intenţia părţilor fiind ca navigaţia,
comerţul şi industria fiecărei ţări, să fie puse sub toate privirile, pe piciorul naţiunii
celei mai favorizate". Dispoziţiile precedente, se stipulează în convenţie, nu se aplicau
industriei şi comerţului petrolului, asupra cărora guvernul român îşi rezerva toată
libertatea de acţiune. În virtutea art.2, fiecare din Părţile contractante avea libertatea de
a denunţa convenţia, avizând pe cealaltă parte despre intenţia sa cu un an înainte"5 6
Convenţia nu a fost supusă ratificării Senatului american. Între 1 864 şi 1 9 1 4 România
şi Statele Unite ale Americii au semnat 4 1 de convenţii şi acorduri intemaţionale57
În cadrul legăturilor economice româna-americane unul dintre produsele care va
forma obiectul principal al intereselor americane în România, al schimburilor

55

Deşi, din cauza clauzei referitoare la petrol convenţia nu a fost aprobată de guvernul S.U.A., dintr-o
notă a legaţiei americane la Bucureşti, din 1 5 aprilie 1 9 1 O. către ministrul de externe al României. reiese
că produsele româneşti vor fi admise în Statele Unite pe baza condiţiilor tarifului minim. Guvernul român
adoptă o măsură asemănătoare la 1 7 aprilie 1 9 1 2, rămasă in vigoare până în 1 922 (Boris Rangheţ,
RelaJiile româna-americane în perioada primului război mondial 1916-1920, Editura Dacia, Cluj
Napoca, 1 975, p.28-29).
56 Textul românesc şi englez în Convenţiune de ComerJ şi de Navigaţie între Statele Unite ale Americii şi
România, p. 1 -5.
57 F.C.Nanu, Condica tratatelor şi a altor legăminte ale României (1354-1937), Bucureşti, 1 93 8- 1 943,
vol.I.
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comerciale dintre aceste două ţări va fi petrolul. În
Trust" care controla

90%

1 882

se crease "Standard Oii

din producţia de ţiţei a Statelor Unite. La începutul anului

1 900, inginerul B aiulescu a vizitat Statele Unite spre a studia condiţiile conductului
"
petrolifer" ce urma să se construiască între Câmpina şi portul Constanţa, pentru
facilitarea exportului.

Societatea petrolieră americană a trimis experţi în România în primăvara aceluiaşi

an, care pe baza estimărilor făcute pe teren, au oferit guvernului român o sumă de
milioane de lei cerându-i concesionarea pe
Company" a domeniilor statului, circa

50

de ani către trustul

1 5.000 de ha,

1O

Standard Oii

"
în regiuni recunoscute petroliere,

pentru extracţia de petrol şi gaze. De asemenea, se mai propunea concesionarea pe
timp de

30

de ani a exploatărilor tuturor conductelor de ţiţei din interiorul ţării, de la

punctele de producţie până la Dunăre şi Marea Neagră. Americanii ofereau statului
român în schimb o redivenţă de

redivenţă de

8%

0,95

lei la tona de ţîţei transportat pe conducte şi o

din producţia brută extrasă de pe terenurile concesionate58

Neînţelegerile apărute între reprezentanţii trustului german

Disconto Gesellschaft" şi
"
Standard O il Company", campania puternică a opoziţiei au dus la

cel american

"
sistarea discuţiilor şi la retragerea propunerilor americane. Dar insistenţele trustului

american au continuat în anii următori, fmalizându-se cu înfiinţarea în 1 904 a
Societăţii anonime române pentru industria, comerţul şi exportul petrolului, Româna
Americană, cu un capital de 2,5 milioane lei59 Au fost aduşi din Statele Unite mai
mulţi funcţionari şi experţi care au început să construiască o mare rafinărie în

apropierea Ploieştilor. Societatea Româno-Americană dispunea de terenuri petroliere

în suprafaţă de

1 9 1 4, 23%

1 2.000

ha, obţinute doar prin concesionare, ajungând să controleze, în

din întreaga capacitate de prelucrare existentă în ţară şi

de ţîţei, capitalul social sporind la
la

900

25

18 %

din producţia

de milioane în ajunul primului război mondial şi

milioane în preajma celui de-al Doilea Război Mondial. O altă măsură care a

facilitat relaţiile în problema petrolului, a fost înfiinţarea unei Camere de Comerţ

româna-americane, conform propunerii din

1 9 1 5.

După o perioadă de neutralitate, România

( 1 9 1 6)

şi S .U.A

( 1 9 1 7)

au intrat în

Primul Război Mondial în aceeaşi tabără, Antanta, fapt care va constitui un prilej de
intensificare şi
consulatelor

diversificare a relaţiilor româna-americane.

austro-ungare

de

a

dezbina

mişcarea

Faţă de încercările

românilor

din

America,

reprezentanţii organizaţiilor culturale şi ai oficiului bisericii ortodoxe româneşti au

protestat, declarând că nu mai au nici o legătură cu oficialităţile austro-ungare,
gândurile lor îndreptându-se spre România.
În luna aprilie

1 9 1 7,

Marele Cartier al armatei române trimetea o delegaţie în

Statele Unite ale Americii, condusă de ofiţerul în rezervă Vasile Stoica, cu misiunea

de a face cunoscute opiniei publice americane idealurile româneşti de desăvârşire a

unităţii naţionale şi de a organiza un detaşament de voluntari dintre cetăţenii americani
de origine română care să lupte în cadrul armatei franceze. În vara anului

1 9 1 7,

după

istoricele lupte de la Mărăşti-Mărăşeşti - Oituz, s-a hotărât de către guvernul român

Vezi Convenţia propusă de Standard Oi! Company, 1 2/25 noiembrie 1 900. în D. A. Sturdza, La
Question du petrol in Roumanie, Berlin, 1 906.

58

59 Vezi

", nr. 25 din 20 iunie 1 904.
"România economicăhttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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înfiinţarea celei d.intâi legaţii a României în Statele Unite ale Americii condusă de dr.
Constantin Angelescu, ministru plenipotenţiar. Legaţia română era compusă din N. H.
Lahovary, secretar, Al. Rubin, ataşat cu misiune specială şi maiorul Livius Teiuşanu,
ataşat militar, cărora li s-a alăturat şi Vasile Stoica. Din cauza operaţiunilor militare,
reprezentanţii legaţiei române au sosit la Washington, abia la l ianuarie 1 9 1 8, iar
vizita protocolară la Casa Albă a avut loc la 1 5 ianuarie 1 9 1 8. A unnat înfiinţarea
primelor consulate româneşti la New York, Chicago, Washington60
Participarea României în Primul Război Mondial a fost apreciată de preşedintele
american, Woodrow Wilson într-un mesaj adresat regelui Ferdinand: " Cetăţenii
Statelor Unite au urmărit cu sentiment de cea mai caldă simpatie şi admiraţie lupta
curajoasă a Maiestăţii Voastre şi a poporului Român de a feri de dominaţia
militarismului german integritatea ţării şi libertatea naţională" . În cadrul Adunării
celor 1 50.000 de români din America de Nord, desfăşurată la 9-1 O martie 1 9 1 8 la
Youngstown (Ohio), deputatul american John Cooper, din partea Congresului Statelor
Unite arăta: ,,După câte ştiu românii din S. U.A., în proporţie cu numărul lor, au dat
armatei Statelor Unite mai mulţi soldaţi decât oricare alt popor din America. Jertfa
acestor voluntari nu este a noastră, ci a neamului românesc în primul rând. Prin
victoria S. U.A. şi a aliaţilor săi, România se va mântui şi întregul neam românesc va
61
fi chemat la o viaţă nouă, liberă şi democrată"
Pe linia consolidării relaţiilor româna-americane se înscrie şi vizita Reginei Maria
în Statele Unire ale Americii, în perioada 1 8 octombrie şi 24 noiembrie 1 926.
Principala sursă de informare a acestei călătorii este un jurnal scris în limba engleză de
suverana României Mari, dar presărat cu expresii şi cuvinte în franceză, germană şi
română. Regina Maria porneşte pe 2 octombrie 1 926 în Statele Unite, prin via Paris,
însoţită de principesa Ileana şi prinţul Nicolae şi o suită din 2 1 de persoane, pentru a
inaugura Muzeul de Artă Maryhill din statul Washington. Cu un tren special a străbătu
teritoriul Statele Unite de la est la vest, cu o scurtă incursiune în Canada, străbătând
statele Wisconsin, Minnesota, Dakota de Nord, Montana, Wyoming, Idaho,
Wisconsin, Minnesota, Dakota de Sud, Montana, Wyoming, Idaho, Washington,
Columbia, Oregon şi poposind în oraşele New York, Washington (cu primire la Casa
Albă), Philadelphia, Cleveland, Buffalo - Cascada Niagara, Toronto, Detroit, Chicago.
A fost primită cu protocol în oraşele: San Francisco, Santa Barbara, Albuquerque,
Denver, Colorado Spring şi la întoarcere prin oraşele: Kansas City, St.Louis,
Louisville, Indianapolis, Cincinnati.
Legat de ceremonia!, de protocol, regina Maria nota cu entuziasm primirea făcută
de autorităţile locale şi din partea populaţiei americane: ,,Nu pot descrie în detalii
dimensiunea onorurilor care mi-au fost arătate peste tot; pot spune doar că sunt
incomparabil mai mari decât toate peste tot" ,,Americanii, în inimile şi minţile lor,
au făcut din mine un fel de erou şi am fost primită ca atare de o naţiune care
divinizează eroii "... "Sunt uluită şi adesea mă simt uimită în faţa virtuţilor pe care
cred ei că le am şi pe care le place să le slăvească"62
Boris Ranghet op. cit., p. 30-83.
Vezi Arhiva MAE, fond Washington, 28 martie 1 9 1 8.
62
Arh.St.Bucureşti, Fond Casa Regală, dosar Jurnalul reginei Maria, p. 1 23.
60

61
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însă, se arată surprinsă şi oarecum dezamăgită de comportamentul preşedintelui
american la Casa Albă şi de protocolul la cel mai înalt nivel: " Ceremonia americană
este ciudată... Preşedintele american se comportă mai regal decât ar face-o orice
rege,
el nu-şi întâmpină musafirii, ci apare numai după ce ei au sosit şi se retrage
3
cel dintâi, lăsându-i în seama casei sale militare "6 Regina Maria şi suita sa a fost
întâmpinată pretutindeni de către mulţime cu simpatie, căldură şi entuziasm, printre
aceştia numărându-se şi mulţi emigranţi de origine română. Relatări interesante despre
această vizită apar şi în recenta lucrare a lui Adrian Silvan Ionescu, Regina Maria şi
America, publicată în 20 10.
RELAŢII CULTURALE
Interesul pentru cultura americană a crescut la s:farşitul secolului al XIX-lea şi
începutul secolului al XX-lea, atât pe plan literar prin intensificarea traducerilor din
operele scriitorilor Mark Twain64 , Edgar Poe65 , Longfellow66 , Walt Whitman67,
Fenimore Cooper68 , Jack London69, montări ale dramaturgiei americane pe scenele
teatrale româneşti ( 1 867, piesa Sclavia sau Coliba lui Moş Toma, dramatizare după
romanul lui Harriet Beecher-Stowe, în traducerea Eugeniei Carada, în 1 902, piesa
Semnul crucii, de John Barrett70), cât şi pe plan ştiinţific prin popularizarea marile
invenţii ale lui Alexander Graham Bell, E.Gray, Thomas Alva Edison. Revista
"
ştiinţifică" în numerele din 1 5 aprilie şi 1 mai 1 879 prezenta invenţiile lui T. A.
Edison, îndeosebi fonograful. Noutăţile ştiinţifice în domeniul tehnicii militare
americane de uscat şi navale vor fi publicate în Revista Armatei", începând cu 1 883,
"
în Revista ştiinţifică ilustrată", numărul din decembrie 1 884. România ilustrată" din
"
"
1 906, publica prototipul noii maşini de scris inventată de R.Allen din New York,
biografia savantului Fulton, inventatorul vaporului, şi a fraţilor Wright, pionieri ai

63

Ibidem, p. 1 1 9.
64 în revista " Convorbiri literare ", în 1 883, au apărut primele traduceri din Mark Twain, Păsurile
sufleteşti ale d-şoarei Aurelia şi Istoria unui băiat care nu a fost niciodată pedepsit, a doua ediţie în
1 902; în 1 903, în traducerea lui I.L.Caragiale apare nuvela Broasca minată; în 1 909, cunoscuta colecţie
"
" Lumen , în m. 9 publica alte nuvele: Furtul elefantului alb şi Un rămăşag între miliardari, în
traducerea lui Al. Doinaru; în 1 9 1 1 . în revista " Facla " apare un fragment din nuvela Osânditul; numărul
traducerilor a crescut în perioada interbelică şi postbelică (cf. Stelian Popescu-Boteni, op. cit., p. 1 2).
"
6 5 În 1 876 apărea în
"Curierul de laşi povestirea lui Edgar Poe, More/la, în traducerea lui Mihai
Eminesci şi Veronica Micle; în 1 878, I.L.Caragiale traduce în revista " Timpul " foiletonul O întâmplare
la Ierusalim şi Sistema doctorului Catran şi a profesorului Pană; 1 892, Em.Pagano traduce nuvela
fndoitul asasinat din strada Morgue; 1 898, în traducerea lui I.L.Caragiale apare în " Calendarul Dacia "
din laşi, O balercă din Amontillado şi Masca; în 1 909 povestirile Moartea roşie, Cei opt urangutani,
Corbul, in colecţia Bibliotecii " Lumea " ş.a.
66 N. Iorga a scris în 1 907 despre influenţa culturii europene asupra scriitorului Longfellow (N. Iorga,
Longfellow, in "Floarea darurilor", 1 907, p. 332-334).

67 În 1 909, Convorbiri literare" publica note despre marele poet american Walt Whitman.
"
Povestirea Ciorap de piele a fost tradusă din opera lui Fenimore Cooper în 1 889, apoi Vânătorul de

68

cerbi, Cel din urmă dintre mohicani, Călăuza ş.a.

69 în traducerea lui Ion Constantinescu apare în 1 9 1 3 , în colecţia Biblioteca pentru toţi ", povestirea lui
"
Jack London, Fecior de lup (cf. Stelian Popescu, op. cit., p. l 28).
70 Revista teatrelor", nr. l , din 1 octombrie 1 902.
"
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aviaţiei. De o bună apreciere s-a bucurat traducerea lucrării marelui filosof şi psiholog
ame�can William James, Psihologie şi Educaţie, în 1 9 1 2 Ia Bucureşti7 1
In acelaşi timp îşi fac prezenţa unele personalităţi ştiinţifice româneşti la congrese
şi reuniuni internaţionale şi dincolo de Ocean. Doctorii români, G.Assaky şi N.
Manolescu, după ce au participat la Congresul de oftalmologie din Philadelphia, în
1 888, au fost numiţi membrii ai Universităţii din acest oraş. Savantul Grigore
Şteîanescu a participat la a V-a sesiune a Congresului geologic internaţional de Ia
Washington în 1 89 1 , ocazie cu care a efectuat şi o excursie în Munţii Stâncoşi şi în
Parcul Naţional Yellowstone. Reintors în ţară a publicat un memoriu în legătură cu
această vizită şi a susţinut mai multe conferinţe publice72• Doctorul Pavel Macarovici,
fondatorul primei Societăţi dentare" în România, a participat în 1 893 la Congresul de
"
Stomatologie din Chicago, cu două comunicări, deosebit de apreciate. Î n 1 897 apărea
la New York prima ediţie în limba engleză a lucrării Despre tetanus a savantului
român Victor Babeş 73
Aplicarea marilor invenţii în practică nu a ocolit nici România. Astfel în 1 886 se
consemna că la Bucureşti există o centrală . . . cu 5 posturi telefonice, pentru ca în 1 898
să crească Ia 700, în 1 900 Ia 3 .000 de posturi care fusese achiziţionate de la Expoziţia
Internaţională din Paris, iar în 1 9 1 2 numărul s-a dublat, ajungând la 6.000. Primul
circuit interurban s-a montat în ţara noastră în 1 890 între Galaţi şi Brăila şi apoi între
Brăila şi Bucureşti, telefonia automată făcându-şi apariţia în 1 906 cu ocazia expoziţiei
din Parcul Filaret.
Doi dintre reprezentanţii diplomatici ai Statelor Unite ale Americii în România,
Alexander Hepites şi Eugene Shuyler pentru activitatea deosebită la intensificarea
relaţiilor culturale româna-americane au devenit membri corespondenţi ai Academiei
Române. Nicolae Iorga înfiinţase în 1 9 1 O Ia Universitatea Populară de Ia Vălenii de
Munte o ,,Asociaţie culturală de prietenie cu românii americani"74, iniţiativă care va
continua în perioada interbelică când se va crea societatea "Prietenii S.U.A. " Poporul
american a luat cunoştinţă de unele aspecte ale vieţii cultural-ştiinţifice româneşti, în
primul rând de la emigranţii români de la sfărşitul secolului al XIX-lea şi începutul
secolului al XX-lea.
În 1 885 apare la New York o primă traducere în volum separat din basmele lui
Petre Ispirescu, reeditată în 1 9 1 7. Teatrul Naţional din Bucureşti prezintă, în 1 893 , O
sărbătoare la ţară, balet într-un act cu danţuri româneşti", aranjat pentru expoziţia de
"
la Chicago de George Moceanu care va fi apoi trimis să cerceteze şi să studieze şcolile
de gimnastică din Statele Unite ale Americii. Pe ecranele cinematografelor
bucureştene încep să ruleze filme americane. În 1 906, Agatha Bârsescu, inaugurează
la Deutsches Theatrer" din New York o serie de 20 spectacole interpretând în limba
"

71 Stelian Popescu, op. cit., p. 1 3 4- 1 3 5 .
72 Grigore Ştef'
anescu, Memoriu relativ

la a V-a sesiune a Congresului geologic internaţional ţinut la
Washington în 1891 şi la excursiunea în Munţii Stâncoşi, Bucureşti, 1 894; idem, Maniton şi Pike 's Peak
(conferinţă), Bucureşti, 1 895; idem, Fenomenele geologice din Parcul Yellowstone (conferinţă publică),

în ,,Buletinul Societăţii Geografice Române", 1 898, t. III.
73 Stelian Popescu, op. cit., p. 1 36.
74 Vezi ziarul America " din august 1 9 1 1 .
"
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germană Medeea, Hero şi Leandru de Grillparzer, Maria Stuart de Schiller şi alte
piese în Chicago, Detroit, St. Louis, Washington. în iunie 1 908, la Teatrul Lieblicb din
Bucureşti, are loc debutul artistului Kesler de la Grand Theatre" din New York, care
"
a interpretat rolurile principale din Hamlet, Romeo şi Julieta de Shakespeare75 La
începutul secolului al XX-lea, unele piese ale compozitorului român, George Enescu
vor intra în repertoriul marilor orchestre simfonice din New York, Boston,
Philadelphia şi Washington. În 1 9 1 3 la Expoziţia Internaţională de Artă Modernă The
Armony Show, deschisă la New York, sunt prezente şi câteva sculpturi ale lui
Constantin Brâncuşi76 Prima expoziţie individuală a lui Brâncuşi în Statele Unite va
avea loc în 1 9 1 4 la New York, la Little Gallery ofThe Photo Secession "77
Se editează lucrările unor americani care au întreprins călătorii în România: Harry
de Windt, Turkey and Balcan States ( 1 908); Ruhl Arthur Brown, White Nights and
Other Russian Impresions ( 1 9 1 7); William de Lingneman, My Impresions ofRomania
( 1 924). Informaţii interesante despre economia şi politica României în zona balcanică
ne sunt oferite de Charles J. Vopicka, fost ministru al Statelor Unite în România
( 1 9 1 3 - 1 920), în lucrarea The Secrets of the Balcans, apărută la Chicago în 1 92 1 , şi de
Leland James Gordon, American Relations with Turkey,/830-1930, editată la
Philadelphia în 1 932. Un interes deosebit faţă de constituirea statului naţional român şi
domnia lui Alexandru Ioan Cuza a manifestat cunoscutul istoric american, T.W. Riker,
în lucrarea Cum s-a înfăptuit România. Studiul unei probleme internaţionale, 18561866, editată la Bucureşti în 1 940.
Evoluţia relaţiilor româno-americane nu a ocolit nici istoriografia românească,
elaborându-se lucrări cu caracter general cât şi special: Nicolae Iorga, Istoria
comerţului românesc ( 1 926), America şi românii din America ( 1 930); Alexandru
Topliceanu, Străinii în viaţa noastră economică ( 1 934); Octav Constantinescu,
Contribuţia capitalului străin în industria petrolieră românească ( 1 93 7); iar în a doua
jumătate a secolului al XX-lea se impun: Alexandru Vianu, Istoria S. U.A. ( 1 973),
Boris Rangheţ, Relaţiile româna-americane în perioada primului război mondial,
1916-1920 ( 1 975); Paul Cemovodeanu, Ion Stanciu, Imaginea lumii noi în Ţările
Române şi primele lor relaţii cu Statele Unite ale Americii până în 1859 ( 1 977);
Stelian Popescu-Boteni, Relaţii între România şi S. U.A. până la 1914 ( 1 980),
numeroase studii semnate de Lucian Boia, Virgil Cândea, Petre Comamescu, Ioan
Comşa, George Fotino, Constantin C. Giurescu, Vasile Netea, Dumitru lvănescu, etc.
EVOLUŢIA POSTBELICĂ
Românii priveau cu încredere spre democraţia americană şi spre preşedintele
Franklin D. Roosevelt. O scrisoare, recent descoperită, semnată de rectorul AL 1 .
Tănăsescu, al Universităţii din laşi, propunea Comitetului Nobel al Parlamentului
norvegian acordarea Premiului Nobel pentru Pace lui Franklin D. Roosevelt,

75 Vezi " Anuarul presei române şi al lumii politice ", 1 909, p. 268-269.
76 Stelian Popescu, Opere brâncuşiene în muzeele americane, in ,,Săptămâna" , nr. 288, din 1 6 aprilie
1 976.
77 Ibidem.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS, XXXD, 201 1

492

preşedintele Statelor Unite, pentru anul 1 939, dar izbucnirea celui de-al Doilea Război
Mondial a făcut imposibil acest lucru. Propunerea rămâne valoroasă şi face cinste
conclavului universitar român78
Intrarea României în Axă (noiembrie 1 940) şi în război de partea Germaniei (22
iunie 1 94 1 ) a dus la întreruperea relaţiilor României cu Statele Unite ale Americii.
După ce guvernul român a declarat război Statelor Unite Ia 12 decembrie 1 94 1 starea
de război este recunoscută de administraţia de la Washington abia la 5 iunie 1 942.
Primul bombardament al aviaţiei americane asupra Ploieştilor a avut loc la 1 2
iunie 1 942, cu 2 3 de aparate de tip ,,Liberator" (B-24), de l a înălţimea de 4.000 metri.
Rezultatele au fost minime. La 1 august 1 943 s-a produs al doilea atac asupra zonei
Ploieştilor cu 1 78 Liberatoare" (B-24) pornite din Benghazi (Libia). Au fost avariate
"
Rafmăria Concordia" , Depou! CFR Ploieşti, Uzina electrică din Câmpina. Pierderi:
"
1 20 morţi şi 335 răniţi, mai ales civili. Din 1 78 de bombardiere, 53 au fost distruse (36
s-au prăbuşit în România), 1 1 au ajuns fie la bază, fie pe alte aerodromuri aliate, 8 au
aterizat în Turcia. Au murit în acţiune 1 47 aviatori americani şi 1 1 6 au fost luaţi
prizonieri de autorităţile române.
Capitala Bucureşti şi zona petrolieră au fost puternic bombardate de aviaţia
americană şi britanică în intervalul 4 aprilie - 1 9 august 1 944. Se estimează că au avut
loc 48 atacuri asupra României, din care 1 5 noaptea, cu o participare medie de 300 500 aparate la o misiune şi cu mai multe obiective pe un raid. Zona petrolieră Ploieşti, Câmpina, Moreni - Valea Prahovei a fost lovită de 30 de ori; aria
Bucureştilor de 20; de asemenea Braşovul, Craiova, Piteştii, Turnu -Severin, Giurgiu,
Timişoara, Târgovişte (unele oraşe bombardate de câte 5-7 ori).
Reţeaua feroviară a fost serios avariată - îndeosebi triajele Bucureşti, Ploieşti şi
Braşov. Producţia de carburant a fost considerabil redusă. Unele estimări dau, în total,
7.693 de morţi, 7.809 răniţi, şi în jur de 30.000 imobile distruse total sau în parte. În
confruntarea aeriană, anglo-americanii au dominat complet prin numărul şi calitatea
aparatelor. Superioritatea numerică era covârşitoare; în iunie-august 1 944, raportul
numeric era, la aviaţia de vânătoare, de 1 O la 1 în favoarea forţelor aeriene americane,
cu aparate superioare ca viteză, armament şi plafon operaţional 79
Din perspectiva celor trei aliaţi", S.U.A., Marea Britanie şi U.R.S.S., România
"
era un satelit al Reich-ului. După lovitura de stat din 23 august 1 944, răsturnarea
regimului mareşalului Ion Antonescu şi întoarcerea armelor către Germania nazistă,
România intră în categoria fostelor state-satelit ale Axei " Declaraţia privitoare la
"
Europa eliberată, adoptată la Conferinţa de la Ialta (februarie 1 945), promite şi
României ajutorul celor trei semnatari pentru instaurarea unui guvern "care să
reprezinte în mod larg toate elementele democratice ale populaţiei" ,,Ajutorul" a fost
intrarea României în sfera de influenţă a Uniunii Sovietice, ceea ce a deschis drumul
spre instaurarea totalitarismului comunist şi sovietizarea ţării.
'

78 Vezi şi Oltea Răşcanu Gramaticu, America 1 Love You!, în Amurgul Zeilor, Editura PIM, Iaşi, 2006, p.
484.
79 Vezi Dinu C. Giurescu, România în al Doilea Război Mondial ( 1 939- 1 945), Editura ALL, 1 999, p.
1 1 1 - 1 1 2.
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Relaţiile diplomatice dintre România şi Statele Unite ale Americii au fost reluate
la sîarşitul războiului, la 7 februarie 1 946, la nivel de legaţie, iar la la 1 iunie 1 964 vor
fi ridicate la rangul de ambasadă. Poziţia antisovietică a liderului comunist de la
Bucureşti, Nicolae Ceauşescu, cât şi un anumit dezgheţ pe plan politic şi cultural, a
stâmit interesul autorităţilor americane de la Casa Albă.
În vara anului 1 969 a avut loc vizita unui preşedinte american în România, ceea
ce a constituit un eveniment de cotitură în colaborarea româna-americană, raporturile
dintre cele două ţări cunoscând un progres continuu, în toate sferele de interes reciproc
al relaţiilor bilaterale. În timpul vizitei în România, în august 1 969, preşedintele
american Richard Nixon remarca, referindu-se la legăturile existente între cele două
popoare, o"legătură pe care o împărtăşim este aceea a originii. Peste 1 60. 000 de
persoane de origine română au venit în Statele Unite pentru a ne ajuta să clădim
naţiunea noastră"80 Punctul culminat al relaţiilor bilaterale româna-americane, în
perioada regimului totalitar ceauşist, 1-a constituit acordarea Clauzei naţiunii celei mai
favorizate ( 1 974) şi vizita preşedintelui Gerald Ford la Bucureşti ( 1 975).
Şeful statului român, Nicolae Ceauşescu a întreprins mai multe vizite în Statele
Unite ale Americii în octombrie 1 970, decembrie 1 973, iunie 1 975, aprilie 1 978.
Evoluţia pozitivă a relaţiilor dintre cele două ţări şi popoare a beneficiat, desigur, şi de
condiţiile favorabile ale noului climat politic internaţional, dominat de dorinţa tuturor
ţărilor semnatare a Tratatului de la Helsinki ( 1 975) de a-şi multiplica legăturile de
colaborare.
Începând cu deceniul al IX-lea, relaţiile româna-americane intră într-un proces
constant de răcire, ca urmare a reticenţei guvernării comuniste faţă de orice posibilă
schimbare în direcţia afirmării drepturilor fundamentale ale omului. Revoluţia din
decembrie 1 989, care a dus la înlăturarea regimului Ceauşescu şi a comunismului în
România, a fost salutată cu entuziasm de mass-media, analişti politici, diplomaţia
nord-americană, diaspora română81
PARTENERIAT STRATEGIC ŞI ECONOMIC
După 1 990 relaţiile Bucureşti-Washington cunosc o evoluţie lentă, oarecum
contradictorie, marcată din partea Statelor Unite ale Americii de o atitudine de
aşteptare, observare şi înţelegere. În 26 ianuarie 1 994, România solicită să fie primită
la Parteneriatul pentru Pace, afirmându-şi hotărârea de a intra în Alianţa Nord
Atlantică. Consolidarea proceselor democratice, stabilitatea economiei de piaţă,
afirmarea drepturilor fundamentale ale omului, conferă credibilitate pentru
Administraţia americană care, în 1 996, redă României Clauza naţiunii celei mai
favorizate.
La 1 1 iulie 1 997 are loc prima vizită a unui preşedinte american în România după
1 990, în persoana lui Bill Clinton la invitaţia omologului român, Emil Constantinescu.
Următoarea vizită a preşedintelui american Bill Clinton s-a desfăşurat în august 1 998,
80

Vezi Revista ilustrată "Vizita preşedintelui Nixon în România", editată în 1 969 de Ambasada S.U.A. la
Bucureşti.
81 Vezi Revoluţia Română văzută de ziariştii americani şi englezi, Editura Evenimentul, Bucureşti, 1 99 1 .
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la o zi după Sumrnit-ul NATO de la Madrid unde candidatura României fusese
respinsă.

"

Vizita de consolare" s-a soldat cu promisiuni vagi de aderare a României,

dar !
ară să se indice vreo dată. Primirea din partea oficialităţilor de la Bucureşti a fost
deosebit de cordială, românii nerenunţând la speranţele lor de aderare la organismele

politice şi militare euro-atlantice care să-i asigure o securitate sporită în zonă şi nu
numat.
De la această dată, relaţiile româno-americane cunosc o evoluţie rapidă, constant
ascendentă, în

1 997

punându-se bazele Parteneriatului strategic. Statele Unite acordă

României asistenţă în domeniul strategica-militar pentru modernizarea şi întărirea
capacităţii de acţiune a forţelor armate ale ţării noastre. România reacţionează prompt
la atacul terorist din I l septembrie

200 1 ,

exprimându-şi disponibilitatea de a se alătura

Statelor Unite în lupta contra terorismului, aliat al celui mai important membru al

Alianţei Nord-Atlantice.

Preşedintele american George Bush a efectuat o vizită scurtă la Bucureşti, în

noiembrie

2002,

unde s-a întâlnit cu şeful statului român Ion Iliescu. Presa americană

s-a arătat uimită de căldura cu care a fost primit la Bucureşti şeful executivului

american, aflat în turneul său european pentru a sonda poziţiile partenerilor din NATO

şi simpatizanţilor privind lupta directă împotriva terorismului. Urmarea poziţiei active
a României în lupta împotriva terorismului, a fost invitaţia de aderare la NATO la
Summit-ul de la Praga. În Piaţa Revoluţiei, în faţa miilor de bucureşteni, George Bush

,,România şi S. U.A. sunt umăr la umăr
în lupta împotriva terorismului! ", timp în care pe cer în mod miraculos a apărut un
şi-a ţinut discursul, subliniind următorul slogan

curcubeu.

România s-a alăturat politicii americane de intervenţie militară în Afganistan şi

Irak, riscând răcirea relaţiilor mai vechi cu membrii Uniunii Europene. Din 2004

România a devenit membru al Pactului N ord-Atlantic şi a acceptat instalarea de baze
militare americane. Acordul privind activitatea forţelor americane staţionate pe
teritoriul României, semnat la

6

iunie

2005,

cu ocazia vizitei Condoleezzei Rice la

Bucureşti, a însemnat intrarea relaţiilor româno-americane într-o etapă a mecanismului

de includere a României în procesul de repoziţionare a facilităţilor defensive globale
ale Statelor Unite ale Americii (GDPR

-

Glob! Defense Posture Review). Participarea

la scutul anti-rachetă american reprezintă cea mai importantă decizie de securitate

militară luată de România de la

1 989.

Acţiunile comune în Irak şi Afganistan au

demonstrat că parteneriatul militar româno-american a funcţionat perfect.
Fostul preşedinte american Bill Clinton, în cadrul unui turneu de conferinţe iniţiat

de fundaţia cultural-politică pe care o conduce,

(William J Clinton Foundation) a

poposit şi la Bucureşti, ocazie de a sublinia în pledoaria sa că trebuie să creăm un
brand românesc "adevărat, bun şi orientat către viitor" , de asemenea, România trebuie
să-şi " dezvolte economia într-un echilibru perfect cu măsurile de protecţie socială" ,

deoarece "nu pot avea un guvern credibil, popular, incoruptibil, după ce a eşuat din
punct de vedere economic. Acesta este lucru la care se gândesc oamenii dimineaţa,
atunci când cele mai important lucru devin viitorul şi educaţia copiilor lor".
Statele Unite ale Americii îşi desfăşoară scutul antirachetă în Europa fără a mai

aştepta acordul Rusiei. România a ajuns la un acord cu Statele Unite privind
desfăşurarea pe teritoriul său a unui sistem american de interceptare de rachete, scut ce
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urmează a fi instalat la Deveselul, judeţul Olt. Cu ocazia acestor discuţii, din 3 mai
20 I l , şeful statului român, Traian Băsescu, a declarat imediat: ,.,Americanii ne scutesc
de pericolul rachetelor''. Cheltuielile pentru instalarea sistemului antirachetă în
România se ridică la 400 milioane dolari. Moscova a cerut urgent garanţii juridice din
partea Statelor Unite că scutul antirachetă nu va viza forţele nucleare strategice ale
Rusiei.
Cu ocazia vizitei în Statele Unite ale Americii a preşedintelui Traian Băsescu în
vederea semnării Acordului pentru scutul american în România (23 septembrie 20 1 1 ),
a avut loc o scurtă întrevedere cu liderul de la Casa Albă, Barack Obama. Acordul
semnat în Washington de ministrul de externe, Teodor Baconschi, şi secretarul de stat
al Statelor Unite, Hillary Clinton, primul document juridic care menţionează
parteneriatul strategic dintre cele două ţări "face ca, odată transpus în practică, nivelul
de securitate al României să fie cel mai înalt din toată istoria vieţii ei". Vestea
amplasării scutului a produs efervescenţă în rândul unor companii străine, "Exxon
Chevron" s-a arătat interesată de investiţii în cazul în care vor descoperi petrol în apele
româneşti ale Mării Negre şi gaze neconvenţionale. Texanii de la Hw1t Oii" vor, de
"
asemenea, petrolul românesc, iar companiile Cameron şi Lufkin investesc în două
fabrici de utilaje petroliere la Ploieşti. Cu ocazia acestei vizite, preşedintele Traian
Băsescu s-a întâlnit şi cu o parte dintre românii stabiliţi în Statele Unite.
Relaţiile economice dintre România şi Statele Unite au un potenţial mult mai
mare decât nivelul de acum, pentru că americanii pot veni cu know-how şi cu
tehnologie. S-au pus bazele a două noi centre pentru exporturile româneşti la New
York şi Los Angeles, ceea ce va stimula exporturile româneşti în viitorii 2-3 ani cu
30% (produse agricole, bio, suplimente alimentare naturale, vin, bere şi mobilă).
Concernul american Bechtel este poate cel mai câştigat din relaţiile economice
româno-americane, încasând pentru construcţia a 54 km din Autostrada Transilvania
întreaga sumă prevăzută iniţial pentru 4 1 5 km, adică 2,2 miliarde de euro. Acum în cel
de-al şaptelea an de "colaborare" cu Bechtel, statul român s-a decis să renunţe la
păgubosul contract, însă mai are de plătit 650 de milioane de euro pentru ca partenerul
american să încheie tronsonul Barcău-Borş.
Peste 6.300 de companii cu capital american îşi desfăşoară activitatea în
România, reprezentând 3 ,58% din totalul firmelor cu capital străin, potrivit datelor
Registrului Comerţului. Statele Unite sunt al 1 6-lea partener comercial la export şi al
1 9-lea la import.
În ceea ce priveşte controlul asupra butonului de la scutul antirachetă, Ellen
Tauscher, subsecretar de stat pentru controlul armamentelor în Statele Unite, a
declarat că sistemul american este dotat cu senzori care sunt programaţi să reacţioneze
rapid în orice atac, viteza de reacţie fiind de 9- 1 2 minute, timp în care nu poţi lua o
decizie clasică la masa negocierilor. La sumrnitul Alianţei Nord Atlantice, din 20 1 2, la
Chicago, se va discuta includerea scutului american în cadrul sistemului antirachetă al
NAT0 82
82 Ambasada română în Statele Unite ale Americii funcţionează la Washington D.C, 1 607-23 rd Street

NW, ambasador fiind Adrian Cosmin Vierita. Pe teritoriul Statelor Unite mai desfăşoară activitatea două
consulate româneşti.
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EMIGRAŢIA ROMÂNĂ
ISTORIOGRAFIA EMIGRA ŢIEI
Problema emigrării românilor, pe alte meleaguri şi în special în America de Nord
este o problemă pe atât de complexă, cât şi interesantă, despre care aflăm date
esenţiale din lucrarea apărută la New York, semnată de Christine Avghi Galitzi
(originară din Galaţi, România) intitulată A Study of Assimilation Among the
Roumanians in the United States, bazată pe studii sociologice efectuate în colonia
românească din Chicago, a consultării presei româneşti şi americane. Se impun
atenţiei şi alte studii despre emigraţia română, dintre care amintim: Cihovscki
Stanislas, Românii şi evreii din România in New York, publicat la laşi în "Viaţa
"
Românească , Il, nr.2, 1 907; preotul Aureliu Haţieganu, Istoricul bisericii române
greco-catolice din Cleveland ( 1 9 1 1 ); preotul Ion Podea, Românii din America
(Sibiu, l 9 1 2); Ion Iosif Şchiopu, Românii din America. O călătorie de studii in Statele
Unite (Sibiu, 1 9 1 3); Şerban Drutzu, Românii in America (Bucureşti, 1 922); preotul
Traian Scarobet, Raport despre misiunea bisericească in America. 1928-1929 ( 1 929,
Sibiu).
În Buletinul institutului American din România, între 1 934- 1 937, apar şi câteva
articole cu această tematică, printre care Ion Ciocârlan, Evoluţia populaţiei indigene şi
a migraţiunilor in S. U.A. in decursul a 140 de ani 1 790-1930, publicat în 1 937.
Deosebit de interesante prin datele furnizate sunt lucrările semnate de Andrei
Popovici, fostul consul al României în Statele Unite ale Americii în perioada
interbelică (Americanii de origine română), Pocitan Ploieşteanu şi arhiereul dr.
Veniamin (The Roumanian Ortodox Church ofAmerica). Fenomenul emigraţiei a fost
atins şi în alte studii apărute în presa vremii, în lucrări generale, conferinţe: D.M.
Hermalin, The roumanian Jewish in America, New York, 1 902; Simon Peter,
Emigrarea secuilor, Budapesta, 1 903 ; H. P. Fairchild, lmmigration, New York, 1 923;
Thomas M. Pitkin, Preliminary Draft Prospectus for the American Museum of
Migration, New York, 1 955; Philip Taylor, The Distant Magnet, Europen lmmigration
to USA, London, 1 97 1 ş.a.
În perioada celui de-al Doilea Război Mondial va apărea în Statele Unite o
documentată revistă în limba engleză The New Pionner" , organ al Asociaţiei
"
Culturale a americanilor de origine română, cu sediul la Cleveland, editată de Theodor
Andrica, în paginile căreia apar şi articole despre emigraţia românească, coloniile
româneşti din Statele Unite şi Canada, activitatea lor politică şi culturală, participarea
la cele două războaie mondiale, aportul la dezvoltarea societăţii americane, printre
semnatari numărându-se Ion Borza, Theodor Andrica, George Anagnostache, Vasile
Haţeganu ş.a. În Revista Româna-Americană", în perioada postbelică au fost
"
publicate câteva articole pe această problematică, din care semnalăm Românii din
America de Serafim Buta, Americanii de origine română de Theodor Andrica.
Istoricul Ştefan Meteş în lucrarea Emigrări româneşti din Transilvania in
secolele XIII-XX, apărută în 1 97 1 , dedică câteva pagini şi emigrării românilor în
America de Nord. Cu prilejul celui de-al XIV-lea Congres de Ştiinţe Istorice de la San
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Francisco, în 1 975, istoricul Vasile Netea a publicat o amplă sinteză, Romanians in
America up to 1918. Interesante sunt studiile lui Stelian Popescu, Emigraţia română în
America de Nord până la primul război mondial în ,,Acta Musei Apulensis", XV,
1 977 şi lucrarea Relaţii între România şi S. UA până la primul război mondial, Editura
Dacia, 1 980, unde există un capitol special pe această temă.
Deosebit de utile sunt şi notele de călătorie ale unor personalităţi româneşti care
au vizitat America: Jean Bart, Peste ocean. Note dintr-o călătorie în America de Nord
( 1 929); Nicolae Iorga, America şi românii din America (Note de drum şi conferinţe),
publicată la Vălenii de Munte, în 1 930; Petru Comarnescu, volumul Chipurile şi
priveliştile Americii, 1 940, reeditat în 1 974; C.C.Giurescu, Jurnal de călătorie, 1 97 1 ,
reeditat în 1 977; Mihai Pelin, Opisul emigraţiei politice, Dumitru Dobre şi Dan Taios,
Românii în exil, emigraţie şi diaspora, ş.a.
Exil, emigraţie, diaspora - sunt cuvinte care exprimă o anumită situaţie în care s
"
au aflat sau se află încă o parte dintre români în diferite perioade ale istoriei noastre
naţionale, respectiv cea de părăsire a ţării natale din varii motive: politice, economice
sau de altă natură, stabilindu-se în alte ţări care le ofereau condiţii pentru satisfacerea
nevoilor lor de afirmare şi exprimare liberă" - apreciau Dumitru Dobre şi Dan Talos83
Cele 2 1 de documente publicate de Institutul Naţional pentru Memoria Exilului
"
Românesc" vorbesc de dezrădăcinare şi adaptare, despre strămutare şi înstrăinare şi
despre forţa malefică distrugătoare de vieţi şi destine, comunismul şi instituţiile sale
represive.
Cauzele emigrării românilor din Transilvania trebuie căutate în situaţia socială,
politică şi economică din fostul imperiu austro-ungar, de unde au plecat peste 90% din
emigranţi la sf'arşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea.
Pauperizarea accentuată a ţărănimii din teritoriile româneşti aflate sub dominaţia
monarhiei austro-maghiare, procesul de maghiarizare forţată, lipsa dreptului electoral,
a reprezentării politice s-au înscris în contextul cauzelor emigrării. Adăugăm la aceste
cauze interne şi cele legate de marea dezvoltare industrială a Statelor Unite, după
Războiul de Secesiune, lipsa forţei de muncă, activitatea intensă a agenţiilor de
imigrare prin toate ţările lumii.
ROMÂNI PE BARICADELE RĂZBOIULUI CIVIL

Primul grup mai important de emigranţi români a ajuns, după înfrângerea
revoluţiei de la 1 848- 1 849 din Transilvania, pe continentul american, în Mexic, fiind
atraşi de Goana după aurul califomian. Dintre aceştia s-a impus figura lui Gheorghe
Pomuţ, din părţile Bihorului, care studiase la Academia Militară din Viena şi la St.
Etienne, în Franţa. Urmărit de autorităţile austriece ca urmare a participării directe la
evenimentele revoluţionare din Transilvania şi Ungaria, pleacă, împreună cu un grup
de revoluţionari spre America. Cele mai multe documente se referă la participarea
acestuia la Războiul Civil din Statele Unite. A făcut parte din Regimentul 1 5 voluntari

83 Dumitru Dobre şi Dan Taios, Românii în e:ril, emigrafie şi diaspora, publicată de Institutul Naţional
pentru Memoria Exilului Românesc, redactor istoricul Mircea Suciu,20 1 O.
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de infanterie din statul Y owa, cu care a participat sub comanda generalului Ulysses
Grant la campaniile vestice din Shiloh Corinth şi Vicksburg, cu generalul Sherman, la
luptele de la Knoyville, Chattanooga şi în campania Atlanta, marşul din Georgia şi în
fmal la campania din Carolina.
Pentru meritele sale a fost înaintat în grade: comandant în cadrul Brigăzii statului
Iowa la Divizia 1 , corpul 1 7 ( 1 2 martie 1 864), locotenent-colonel al Regimentului 1 5
(23 martie 1 865), colonel (22 iunie 1 866), general de brigadă ,.pentru fapte de vitejie
şi merit în timpul războiului"' George Pomuţ s-a remarcat printre eroicii soldaţi care
au făcut ca Vicksburgul apărat de generalul sudist Pemberton să se predea la 3 iulie
1 863, a luptat până la capitularea generalului Lee la Appomatox, iar în ziua de 24 mai
1 865, la marea paradă a victoriei din Washington, locotenent-colonelului George
Pomuţ a defilat călare în fruntea regimentului 1 5 Iowa. Dispunând şi de o distinsă
cultură generală, cunoscător a mai multor limbi străine, Pomuţ a fost recomandat
pentru serviciul diplomatic, fiind numit consul general al Statelor Unite la
Petersburg84
Impresii deosebit de favorabile despre personalitatea acestuia au lăsat generalul
Belcknap, viitorul ministru de război al Statelor Unite, generalul Logan Graham,
ambii remarcând educaţia şi manierele desăvârşite ale lui Pomuţ, cunoştinţele sale de
limbi străine, curajul, devotamentul, loialitatea, popularitatea în rândul camarazilor. A
deţinut funcţia de consul general în Rusia până în 1 878, dar a rămas aici până la
moartea sa, survenită în 1 882. În 1 9 1 3, senatorul Albert Cumrnius din Yowa a propus
şi s-a votat o lege pentru aducerea rămăşiţelor pământeşti ale lui Pomuţ de la
Petersburg pentru a fi depuse la "Arlington National Cemetery" din Washington,
alături de ceilalţi mari comandanţi ai Statelor Unite, dar izbucnirea Primului Război
Mondial a împiedecat realizarea acestui lucru85
Numele lui George Pomuţ este deseori amintit în literatura memorialistică şi
istorică a Războiului Civil din Statele Unite. În semn de recunoştinţă guvernul
american a dat numele unui vas de război "General Pomuţ Gheorghe" , în 1 944, în
timpul celui de-al Doilea Război Mondial 8 6
Nicolae Dunca, după terminarea studiilor la Academia Mihăileană din Iaşi, s-a
înrolat voluntar în Regimentul 4 husari în cadrul armatei austriece unde a devenit
sublocotenent. Ideile de libertate şi unitate 1-au făcut să plece în Italia unde a intrat în
,,Armata celor 1 000" a lui Garibaldi, participând la campania din Sicilia, la bătăliile de
la Marsala şi Volturno. Actele de vitejie din timpul luptelor de la Calatafimi şi Capua,
unde a fost rănit, au determinat înaintarea sa la gradul de căpitan8 7 Împreună cu alţi
prieteni pleacă în Statele Unite ale Americii, la sf'arşitul anului 1 860, angaj ându-se în
Regimentul nr. 8 de infanterie New York. Nicolae Dunca a fost încadrat în calitate de
căpitan şi aghiotant în corpul generalului american John C. Fremont. În bătălia de la
Cross Keys din Virginia, din 8 iunie 1 862, Nicolae Dunca a fost ucis, devenind primul
român ce s-a j ertfit pentru cauza unităţii naţiunii americane. Moartea căpitanului
84

W.E. Belcknap, History ofthe Fifteenth Regiment, Iowa, Volunteer lnfantery. Keokuk, 1 887.
Vezi Ion Isaia, Generalul Gheorghe Pomutz, în "Tribuna României'', m. 85 15 mai 1 976, p.5.
86 Vezi LAI.Vianu, Istoria S. U.A., 1 973, p. 1 06, 1 14, 1 1 9.
87 Românul" , m.202, 203, din 2 1 ,22 iulie 1 862.
"
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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Nicolae Dunca a fost adusă la cunoştinţă familiei de către Eugen Ghika, un alt român
participant la Războiul Civil american88, printr-o scrisoare din 30 iulie 1 862, expediată
din New York89
Eroismul lui Nicolae Dunca a fost relevat în două note provenind de la generalul
Fremont din 9 şi 1 2 iunie 1 862 şi un raport sumar din 1 865. În prima notă el
subliniază: "0, camarazii mei, am pierdut un bun ofiţer, care a fost ucis, căpitanul
Nicolae Dunca", iar în cea de a doua notă se fac următoarele referiri: Căpitanul

"
Nicolae Dunca, unul dintre ajutoarele mele de seamă şi un brav şi capabil ofiţer"

Numele lui Dunca apare menţionat în catalogul răniţilor în bătălia de la Cross Keys.
De menţionat este faptul că Nicolae Dunca a fost şi unul dintre primii corespondenţi
"
militari, relatările sale fiind trimise ziarului "Românul din ţară90 • Despre eroismul lui
Nicolae Dunca au scris Iosif Vulcan (poemul Umbrei lui Nicolae Dunca, publicat în
"
"Concordia din 1 4 septembrie 1 862), 1. C. Fundescu (Oda Căpitanul Dunca), C. D.
Aricescu, A. M. Marinescu şi alţii.
Printre participanţii la Războiul Civil nord-american se numără Eugen Alcaz,
91
rudă cu domnitorul Alexandru Ioan Cuza, rănit în lupta de la Bull Run ; Emanoil
"
Boteanu, repartizat la cartierul general al "Armatei de pe Potomac , comandată de
generalul Ulysses Grant, în februarie 1 865, rănit de câteva ori în cursul luptelor, de
unde a trimis o corespondenţă bogată în ţară, publicată în "Monitorul oastei"92
Reintors în ţară, Emanoil Boteanu a participat ca ofiţer superior la Războiul de
Independenţă a României ( 1 877- 1 878), comandând Regimentul 6 Dorobanţi în luptele
"
de la Griviţa, Rahova şi Smârdan, pentru eroismul căruia i s-a acordat "Marea Cruce
"93
şi ordinul "Steaua României

A CTIVITA TEA EMIGRA ŢIEI
Organizare structurală
Până la 1 880 mai întâlnim nume răzleţe de români pe meleagurile americane:
Irimia Proca din Râşnov, Silviu Nicoară, Vasile Munteanu, Mihăilă Cişmaş din zona
Sighişoara. Cei mai mulţi dintre românii transilvăneni au emigrat la s:farşitul secolului
al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. De obicei, emigranţii români treceau
împreună cu ceilalţi în Germania, îmbarcându-se pentru America în porturile

88

Eugen Ghika se angajează ca voluntar în Regimentul 5 al statului New York, comandat de colonelul
Iarlovsky. Pentru acte de vitejie, şi în urma rănilor primite este înaintat la gradul de căpitan. Se reintoarce
în ţară şi îşi aduce contribuţia la formarea armatei române ("Magazin istoric", nr. 7-8, 1 968, p. l 45) .
89 Vezi Gazeta Transilvaniei ", nr.3, 4, din 1 7 ianuarie 1 9 1 5.
"
90 Vezi Ion Podea, Căpitanul Nicolae Dunca şi maior Gheorghe Pomuţiu în războiul civil din 1 86 1 -1 865,
Youngstown, Ohio, 1 9 1 7; Ilie Pârvu, Voluntari români din America, Sibiu, 1 937; I.D. Suciu, op. cit., p.
754; Mircea Maliţa, Nicolae Duncan, un voluntar al cauzelor generoase, in "Lumea", nr.37, 7 septembrie
1 967; Stelian Popescu, op. cit., p. 1 70- 1 75.
"
91
" Tribuna României , lll, nr. 36, 1 mai 1 974, p. 20.
92 ,,Monitorul oastei ", nr. 8 din 16 martie 1 865, p. 1 22- 1 27; nr. l 2 din 28 aprilie 1 865, p. 1 6 8- 1 76; nr. 1 4
din 1 7 mai 1 865, p . 203-208.
93 Anuarul oficial al armatei române " pe anul 1 883, p. 262.
"
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Hamburg, Bremen sau Amsterdam. 95% dintre emigranţi se îndreptau spre New York,
foarte puţini spre Philadelphia, Baltimore, Boston sau Quebec. La New York
debarcarea se făcea în Ellis Island, unde erau supuşi unor examene medicale şi unor
teste legate de cunoştinţe, de scriere în limba maternă. Revista Convorbiri literare", la
"
rubrica Ştiri din Ardeal, începând cu 1 895, făcea referiri curente la numărul
emigranţilor. Rapoartele consulilor generali ai Statelor Unite la Viena, informau
autorităţile americane despre numărul emigranţilor, compoziţia socială, banii primiţi
de rudele lor din imperiul austro-ungar, unde era inclusă şi Transilvania.
Dintr-un tabel luat din rapoartele anuale ale Comisiei Generale a imigraţiei
rezultă că între 1 89 1 - 1 898, au venit în Statele Unite 4.685 de români, între 1 899- 1 900,
8.065, de la 1 90 1 1a 1 9 1 1 , 53.009, iar din 1 9 1 1 până la 1 920, 1 3 .3 1 1 , fiind incluşi şi
evrei, germani, greci, bulgari care locuiau în România. Pentru facilitarea emigraţiei, în
1 9 1 3, a apărut la Budapesta în limba română o broşură cu titlul Povăţuitorul
emigranţilor. Pentru cei care emigrează în S. U.A. sau Canada94 • Emigrarea spre
Canada a fost mai intensă între 1 890- 1 908, cei mai mulţi provenind din Bucovina şi
Dobrogea, în condiţiile în care statul canadian acorda 1 60 de acri (64 ha) de fiecare
persoană, pentru o taxă simbolică de 1 O dolari, iar drumul nu costa mai mult de 3 00 de
coroane, alte formalităţi neexistând. La sf'arşitul Primului Război Mondial, în Canada
sunt semnalati 30.000 de români şi ruteni din Bucovina, circa 40.000 de evrei, cea mai
mare parte din Moldova95 • Deşi majoritatea emigranţilor erau ţărani, un procent redus,
sub 1 O %, s-au stabilit în mediul rural, înfiinţând ferme, restul preferând să lucreze în
fabrici şi minele de cărbuni, cu o retribuţie convenabilă şi securitate deplină.
Conform recensământului din 1 920, 9 1 ,4 % din emigranţii români erau răspândiţi
în 1 2 state: New York - 39%; Ohio - 1 2,7 %; Pennsylvania - 1 0,9 %; Michigan 6,2%; Illinois - 6, 1 %; New Jersey - 4,4%; Indiana - 2,7%; California - 2,3;
Minnesota - 2,3%; North Dakota - 1 ,8%; Montana - 1 ,6 %; Massachusetts - 1 ,4%.
Ceilalţi în proporţie de 8,6% erau răspândiţi ilegal în alte 36 de state. Principalele
oraşe unde s-au stabilit emigranţii români sunt Cleveland, Youngstown, Akron,
Cincinnati, Toledo, Warren, Pittsburgh, Philadelphia, Chicago, New Jersey,
Indianopolis, Detroit, San Francisco, Los Angeles, Sacramento, New York, Buffalo,
Baltimore, Portland, St. Louis ş.a. Recensământul din 1 960 al populaţiei din Statele
Unite ale Americii indică şi numărul de români în cele 50 de state şi Districtul
Columbia, un număr de 233 . 805 96

În recensământul din 1 970, cetăţenii americani de origine română nu mai apar
separat, ci în rubrica "Alte Ţări din Europa'm . Astăzi există circa un milion de români
în Statele Unite ale Americii, colonii compacte româneşti se găsesc în statele
Michigan, Ohio, New York şi Pennsylvania, în localităţile Detroit, Chicago,
Cleveland, Cincinnati, Toledo, Warren, Philadelphia, New York, Boston, Atlanta ş.a.

94 Înclreptarul făcea referiri la legea despre emigrări, societăţile de navigaţie, preţul biletelor, actele cerute,
consulatele în fiecare stat american (cf. Stelian Popescu, op. cit., p. l 50).
95 H.P. Faxirchild, op. cit., p. 1 24.
96 Vezi "The 1969 World almanac and book offacs ", published for The Cleveland Press", p. 600.
"
97 Vezi " The 1973 World Almmanac and Book of Facts , published for the St. Petesburg Timmes and
Evening Independent, p. 1 38 - 1 39.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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Se observă o deplasare importantă şi spre statele sud-vestice mulţi activând în
California, New Mexico, Texas, Florida, în mari centre industriale, navale, culturale
(Miami, Orlando, Phoenix, Los Angeles, Las Vegas, Seattle, Portland, San Francisco).
Principalele ramuri industriale în care s-au angajat emigranţii români au fost
siderurgie, minerit, automobile, cauciuc, industria cărnii, industria textilă, electrică,
ciment etc. Cea mai mare parte dintre ei lucrau în industria fierului şi oţelului, în
statele Ohio, Pennsylvania, Michigan, Illinois şi Indiana, uzinele de automobile din
Detroit ale marilor concerne General Motors, Ford, Chrysler, în minele de cărbune din
statul Pennsylvania, la Pittsburgh, în abatoarele din Chicago, St.Louis, Cincinnati,
Kansas City. Femeile lucrau mai ales în ramurile industriei textile, alimentare sau
comerţ.
În fiecare colonie românească funcţionau medici şi preoţi, aduşi din ţară. Ziarul
Românul
din America" anunţa vizita decanului facultăţii de medicină de la Bucureşti,
"
savantul Toma Ionescu, la New York, la sfârşitul anului 1 909, pentru două Juni, timp
în care urma să susţină numeroase prelegeri98
Despre condiţiile de lucru ale emigranţilor scria Vasile Lucaciu: ,,Aceşti
emigranţi, toţi muncitori agricoli acasă, în America sunt angajaţi la lucrările cele mai
grele, în uzine, în fabrici, în mine de cărbuni. E drept că sunt plătiţi, câştigă mult, însă
în puţină vreme, în câţiva ani se enervează, se istovesc, slăbesc din toate puterile şi se
întorc acasă cu bani, dar incapabili de orice muncă şi se prăpădesc înainte de vreme, în
boalele contractate prin fabrici şi mine"99 Majoritatea nu erau calificaţi şi de aceea
acceptau muncile cele mai grele. Cu timpul, mai ales după Primul Război Mondial, o
parte a emigranţilor români au rămas definitiv pe aceste meleaguri, întemeindu-şi o
gospodărie şi depunând mici economii la bancă.
În unele oraşe precum Homestead (Pennsylvania) şi la Cleveland (Ohio) s-au
înfiinţat în 1 902 societăţi de asigurare pentru emigranţii români care se aflau aici într
un număr mai mare 100, iar în 1 9 1 1 banca de credit "Albina" În 1 906 se centralizează
micile societăţi de întrajutorare, în "Uniunea Societăţilor de ajutor şi cultură din
America", cu sediul în oraşul Alliance (Ohio), având ca scop "promovarea intereselor
materiale, intelectuale, naţionale şi sociale ale tuturor românilor care trăiesc în
S.U.A. " Printre cei care au militat pentru înfiinţarea "Uniunii " a fost Ilie Martin
Sălişteanu care este şi autorul unei lucrări de sinteză tipărită la Cleveland, Istoria
Americii, cu subtitlul Colonizarea şi formarea Statelor Unite de la descoperirea
Continentului American până în timpul defaţă.
Organul de presă era ziarul "America", editat pentru "promovarea intereselor
Uniunii şi mărirea ei după posibilităţi, pentru educarea membrilor în mod intelectual şi
social, pentru a ţine treaz sentimentul naţional între românii americani, să recomande
cărţile folositoare şi bune, să publice ştirile mai importante din ţară şi din lume şi în

Ziarul " Românul din America ", 1, nr.4, 1 decembrie 1 909, p. 1 2.
Vasile Lucaciu, Prememorie, 20 mai 1 9 1 4.
"
100 Societatea
" Carpatina din Cleveland era condusă de Pavel Buzea, care a făcut parte din primul grup
de români organizaţi în " Federaţia socialiştilor români din America "
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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special din Patria mamă" 101 Uniunea cuprindea în anul înfiinţării un număr de 65 de
societăţi din Ohio (32), Pennsylvania ( 1 7), Indiana ( 1 1 ), Illinois (5), purtând nume de
eroi din Transilvania, denumiri geografice, evenimente şi fapte istorice (,,România
liberă a neamului românesc", ,,Andrei Mureşan", ,.Adevărul" Traian şi Iuliu Maniu",
"
Carpatina", ,,Arădeana şi Octavian Goga", ,.Ardeleana" , Ulpia Traiana", Tricolorul
"
"
"
român", ,,Albina", ,,Libertatea", ,,Muncitorul român", Gloria română şi Mihai
"
Viteazul", ş.a.). Pentru o cotizaţie de 1 0 cenţi pe lună, Uniunea asigura membrii în caz
de boală, accidente, deces.
Manifestările culturale ale Uniunii îşi propuneau să sprijine lupta de eliberare a
românilor din teritoriile aflate sub dominaţie străină, şi aveau un puternic conţinut
patriotic. În programe erau incluse piese de Vasile Alecsandri, 1. L. Caragiale, cântece
şi dansuri din diferite provincii româneşti. În aceeaşi perioadă a fost creată Liga
Catolică, formată din 1 0 societăţi ai căror membri erau români greco-catolici. Saşii
care au emigrat din România au întemeiat circa 46 societăţi cu statute asemănătoare
celor româneşti.
Febra ideilor socialiste, la modă" în întreaga lume, a cuprins şi emigraţia
"
română, în 1 908 înfiinţându-se Cercul muncitorilor socialişti români din America",
"
iar în anul următor s-a organizat primul Congres la Cleveland. ,,Federaţia română a
muncitorilor socialişti din S.U.A. " avea 20 de secţii, printre care cele de la Cleveland.,
Chicago, Detroit, New York, şi peste 200 de membri 102 Ziarul organizaţiei The
"
Awakening"/ Deşteptarea", apărut la 1 ianuarie 1 9 14, avea ca redactor şef pe Ion
"
Creţu. Aşa cum se sublinia retroactiv, în Almanahul jubiliar al Românului American
"
1 9 1 4- 1 944", în articolul Treizeci de ani din viaţa unui ziar muncitoresc: Emigranţii
"
români veniţi în America din diferite părţi ale României - Transilvania, Banat,
Bucovina şi Vechiul Regat - aşezându-se în statele unde au luat fiinţă industriile de
bază, au simţit nevoia de a se educa, de a se aduna laolaltă şi a găsi un lăcaş unde să
poată schimba experienţele, gândurile, suferinţele şi aspiraţiile lor. Au simţit lipsa unui
organ care să le vorbească în limba lor maternă" 103 Cluburile care numărau 25-30 de
membri aveau programe regulate, întâlniri săptămânale, discuţii şi lecturi pe teme
privind problemele muncii, democraţiei, industriale, profit, sistem capitalist, educaţie
etc.
Nevoia de instrucţie a emigranţilor a contribuit la înfiinţarea primei şcoli
româneşti, la 3 septembrie 1 9 1 0 în New York 68 West 43 rd. Street 104, îară a mai lua
în consideraţie micile cluburi şcolare care fiinţau pe lângă biserici cu mulţi ani înainte.

10 1

Primul comitet al Uniunii era compus din Nicolae Barbu, preşedinte; Ilie Martin, vicepreşedinte; Ioan
O. Papaiov, secretar; Ioan Varga, casier; Simion Lupşa, Ioan Petrişor şi Dumitru Niculescu, membrii (cf.
Stelian Popescu, op. cit., p. 1 57- 1 58).
102
"The American Year Book", 1 927. p. 1 090.
103
Cf. Ste1ian Popescu, op. cit., p. 1 6 1 .
" II, nr.37, 1 septembrie 1 9 1 0.
1 04
" Românul din America ,http://www.cimec.ro
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Rolul bisericii în conservarea tradiţiilor
B isericile româneşti de pe teritoriul american au jucat un rol important pe lângă
bogata activitate culturală şi politică, şi în domeniul învăţământului. Dacă până în

1 900 nu era o biserică românească în America, în 1 922 existau nwnai în Statele Unite
40, din care 24 ortodoxe şi 1 6 greco-catolice. Cele mai multe erau în statele Ohio,

Pennsylvania, Indiana, Michigan, New York1 05

O figură proeminentă în primele decenii ale secolului al XX-lea a fost preotul

braşovean Ion Podea, de la biserica " Sf.Andrei" din Youngstown (Ohio). Printr-o
activitate stăruitoare, el a reuşit din 1 9 1 3 să grupeze parohiile răzleţe într-un

protopopiat recunoscut ca persoană juridică de autorităţile americane. În

1 9 1 8, Ion

Podea prezida congresul a cărui principal obiectiv era înfiinţarea primei Episcopii

Române Ortodoxe din Statele Unite, supuse autorităţii Mitropoliei din Bucureşti. Ion
Prodea s-a situat în primele rânduri ale susţinerii dezideratelor naţionale româneşti,
informând opinia publică americană despre tragicele realităţi din teritoriile aflate sub
dominaţia monarhiei austro-ungare, organizând manifestaţii antirnonarhice, aşa cum
s-a întâmplat cu ocazia vizitei în Statele Unite în

1 9 1 1 a contelui maghiar App6ny,

ministrul de externe al Austro-Ungariei1 06 Pentru întreaga sa activitate, Ion Podea a
fost nwnit în Departamentul Central de Informaţii din Washington şi Comitetul
societăţilor fratemale ale grupurilor de emigranţi.
Astăzi mulţi dintre descendenţii emigranţilor de acwn două generaţii au situaţii

economice prospere nu nwnai economice, dar şi în lumea învăţământului şi a
profesiunilor libere, ca ingineri, doctori, avocaţi, profesori etc. Biserica joacă un rol
important, preoţii şi ierarhii fie veniţi din ţară, de multe decenii sau trimişi ca
misionari de Mitropolia Română, sunt cei care cu prilejul sărbătorilor religioase sau
naţionale, strâng poporanii lor şi contribuie la păstrarea limbii şi datinilor româneşti.

Dintre principalele centre de români se numără: Detroit, Cleveland, Pittsburgh, New

York, Boston, Buffalo, Philadelphia, San Francisco etc. În general, ei păstrează
conştiinţa originii lor etnice, fiind în acelaşi timp leali cetăţeni americani; ţin legătura

cu ţara nu numai prin vizitele pe care le fac rudelor lor de aici, dar prin intermediul
ziarelor şi revistelor, în special prin periodicul "Glasul patriei", pe care mulţi îl
primesc, îl citesc cu deosebit interes.
În prezent, pe teritoriul Statelor Unite ale Americii funcţionează biserici

adventiste

(8), baptiste (20), catolice ( 1 0), ortodoxe (29), penticostale ( 1 8). Dintre cele

mai frecventate biserici româneşti sunt Biserica Sf.Treime şi Sf. Dumitru din New
York, Sf. Treime din Philadelphia, Sf.Treime din Los Angeles (părinte protopop

C.Alecse ). Nwnai în Detroit funcţionează şase biserici ortodoxe şi două unite, patru
biserici baptiste ş.a.

La 60 km de Pittsburgh, lângă orăşelul Elwood City se află o bisericuţă de lemn
ortodoxă cu hramul Schimbarea la Faţă, ctitorită de principesa Ileana, fiica reginei

Maria a României, care s-a călugărit la bătrâneţe

105
106

( 1 960) şi a trăit aici până la moarte.

Şerban Drutzu, Românii din America, Bucureşti, 1 922, p. 68-69.
"
nr.26, 1 decembrie 1 /973
, p.IO.
http://www.muzeuvaslui.ro
" Tribuna României , II, http://www.cimec.ro
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În micul muzeu al mănăstirii se păstrează fotografii, scrisori şi obiecte de uz personal.
Foarte puţini români ştiu de acest loc nostalgic. În 1 99 1 , regele Mihai al României a
vizitat acest lăcaş de cult.
Dintre preoţii care s-au remarcat pentru darul duhovnicesc în sluj irea ortodoxiei şi
viaţa plină de dăruire în folosul comunităţii de credincioşi, s-a numărat preotul
Gheorghe Calciu-Dumitreasa. Născut la Mahmudia, Tulcea, a îndurat temniţele
comuniste pentru ideile sale naţionale, timp de 2 1 de ani. Beneficiind de amnistia din
1 964 a fost eliberat, timp în care în paralel urmează cursurile Facultăţii de Filologie şi
Teologie, fiind preoţit. Ca profesor la Seminarul Ortodox din Bucureşti, a devenit un
acuzator la adresa politicii regimului ceauşist de demolare a unor monumente istorice
şi ecleziastice din Bucureşti sub pretextul noii sistematizări a capitalei. Predicile sale
de la mănăstirea Radu-Vodă, unde sluj ea, i-a atras o nouă condamnare abuzivă, în
1 977. Într-o scrisoare către Comite des lntellectuels pour / 'Europe des Libertes
( 1 978), părintele Calciu enumera şi cauzele pentru care a fost a doua oară arestat:
,,Pentru că am cerut libertatea de a putea predica rară nici un fel de oprelişti. Pentru că
am protestat împotriva demolării bisericilor. . . Pentru că am cerut scutirea teologilor
de serviciul militar. . . Pentru că am revendicat pentru creştini, tineri sau bătrâni,
dreptul de a intra în monahism, lucru pe care Statul îl interzice" . Un val puternic de
proteste a venit din partea exilului românesc, personalităţi marcante îl ajută precum
Mircea Eliade, Virgil lerunca, Eugen Ionescu, Monica Lovinescu.
După intense presiuni internaţionale, în 1 984, preotul Calciu-Dumitreasa a fost
eliberat, dar i s-a impus să părăsească ţara. În exilul din Statele Unite, preotul
Gheorghe Calciu-Dumitreasa şi-a continuat crezul duhovnicesc şi naţional, depunând
eforturi pentru apărarea intereselor românilor, numărându-se printre fondatorii
Romfest, cea mai mare comunitate a românilor de pretutindeni, al cărui comitet
internaţional se află la Alexandria, Washington D.C. După 1 990, odată cu prăbuşirea
regimului comunist, a revenit de mai multe ori în România şi Republica Moldova
pentru evenimente religioase. Preotul Gheorghe Calciu slujea la Biserica Ortodoxă
Română Sfânta Cruce" din Alexandria, în vecinătatea capitalei federale a Statelor
"
Unite, Washington D.C.
Poziţiile sale publice, exprimate în predici, scrisori şi interviuri, se constituie într
un amplu mesaj naţional construit pe mesaj creştin, în duhul tradiţiei ortodoxe,
raportat îndeosebi la tineri. Principalele sale predici şi gânduri duhovniceşti au fost
strânse în volumul sugestiv intitulat Războiul întnt Cuvânt, prefaţat de Răzvan
Codrescu, îngrijitorul ediţiei, de la Bucureşti din 1 996. Volumul este precedat de
Cuvinte către tineri; Mistica. Eseuri şi meditaJii religioase, la Editura Dacia, Cluj
Napoca.
În 2006, preotul Gheorghe Calciu a iniţiat noi biserici pentru românii din zona
Washington D.C., pe malurile râului Potomac, în Maryland. Î n toamna aceluiaşi an, la
2 1 noiembrie, părintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa s-a stins din viaţă, unul dintre
cei mai proeminenţi preoţi români din Statele Unite. Conform testamentului a fost
îngropat în România, la mănăstirea Petru V odă, având deasupra mormântului doar o
simplă cruce.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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Bartolomeu Anania ( 1 92 1 -20 1 1 ), cunoscut cleric ortodox român 107 şi scriitor 108,
a suferit persecuţiile regimului comunist din România, fiind arestat în 1 958 sub
acuzaţia de activitate legionară înainte de 23 august 1 944, şi condamnat la 25 de ani de
muncă silnică pentru uneltire contra ordinii sociale", pedeapsă pe care a ispăşit-o în
"
închisoarea din Aiud, până în 1 964 când printr-un decret a fost desfiinţată detenţia

107 Bartolomeu Anania, pe numele de mirean Valeriu Anania ( 1 92 1 -20 1 1 ), născut în comuna Glavile
Piteşteana, judeţul Vâlcea, a wmat cursurile primare în satul natal, cursul secundar în Bucureşti,
Seminarului Teologic Central din Bucureşti ( 1 933- 1 941 ). A frecventat şi cursurile la liceele Dimitrie
"
Cantemir " şi Mihai Viteazul " din capitală, luându-şi bacalaureatul în urma examenului susţinut la
"
liceul Mihai Viteazul " ( 1 943). Deşi minor s-a înscris în organizaţia Mănunchiul de prieteni " ( 1 935)
"
"
şi apoi în " Frăţia de Cruce ", organizaţii cu caracter legionar în rândul tineretului, dar nu a mai apucat să
devină legionar deoarece nu era major, apoi după scurta guvernare legionară, şi-a exprimat direct opoziţia
faţă de crimele comise de aceştia. În 1 94 1 a fost arestat o lună de zile pentru participarea la funeraliile
unui comandant legionar, apoi în 1 942 condamnat încă şase luni pentru că ar fi deţinut în podul Mănăstirii
Cernica materiale legionare şi arme. La 2 februarie 1 942 s-a călugării la Mănăstirea Antim din Bucureşti,
dându-i-se numele de Bartolomeu. La 1 5 martie 1 942 a fost hirotonisit ierodiacon, slujind în această
calitate Ia Mănăstirea Plovraci şi Baia de Arieş. În octombrie 1 944 s-a înscris ca student la Facultatea de
Medicină şi Ia Conservatorul de Muzică din Cluj . A organizat şi condus greva studenţească cu caracter
anticomunist, în calitate de preşedinte al studenţilor din Centrul Studenţesc Petru Maior ", fapt care a
"
dus la exmatricularea sa în 1 947. Ajunge stareţ la Mănăstirea Topliţa, tot din judeţul Mureş. Ulterior şi-a
continuat studiile la Facultatea de Teologie din Bucureşti şi Ia " Academia Andreiană " din Sibiu,
obţinând titlul de licenţiat în teologie ( 1 948). În deceniul următor a deţinut mai multe funcţii: intendent la
Palatul Patriarhal ( 1 948- 1 949). inspector patriarhal pentru învăţământul bisericesc ( 1 949- 1 950). A fost
asistent Ia catedra de Istorie Bisericească Universală la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti,
decan al Centrului de Îndrumare Misionani şi Socială a Clerului, la Curtea de Argeş, director al
Bibliotecii Patriarhale din Bucureşti. În 1 958 a fost din nou arestat, sub acuzaţia de activitate legionari
înainte de 23 august 1 944, fiind condamnat de către Tribunalul Ploieşti la 25 de ani de muncă silnică
pentru uneltire contra ordinii sociale ", pedeapsa efectuându-se în închisoarea Aiud, până la arnnistia
"
generală din 1964. A îndeplinit mai multe funcţii în cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din Statele
Unite în perioada 1966- 1 969. După revenirea în ţară a fost director al Institutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române ( 1 976-1 982). În 1 982 se retrage Ia Mănăstirea Văratec, pentru a se dedica
scrisului. În 1 993 a fost ales arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului, hirotonisirea şi instalarea în
Catedrala Ortodoxă a Clujului a fost oficiată de patriarhul Teoctist Ia 7 februarie 1 993. În data de 2 martie
2006 Sîantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 1-a ridicat pe arhiepiscopul Bartolomeu la rangul de
mitropolit al Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului. şi a fost instalat oficial ca mitropolit
la 25 martie 2006 de către patriarhul Teoctist. În 2007 a fost principalul contracandidat al mitropolitului
Daniel Ciorbea la alegerea noului patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. A murit la 3 1 ianuarie 20 I l .
108
A publicat în numeroase reviste ecleziastice ( Glasul Bisericii", Mitropolia Olteniei", Buletinul şi
"
"
Calendarul Credinţa" din Detroit, Renaşterea " din Cluj, dar şi în reviste laice ( Gazeta Literară",
"
"
"
"
Luceafărul , Magazin Istoric", ,,Ateneu" ş.a.). În calitate de dramaturg se remarcă dramele Mioriţa
"
"
( 1 966), Meştentl Manole ( 1 968), Du-te vreme, vino, vreme! ( 1 969), Păhărelul de nectar (fantezie pentru
copii, 1 969), Steaua Zimbntlui ( 1 97 1 ), Poeme cu măşti ( 1972). În 1 978 devine membru al Uniunii
Scriitorilor din România. În 1 982 a obţinut Premiul pentru Dramaturgie al Uniunii Scriitorilor din
România. Publică şi volume de poezii: Geneze ( 1 97 1 ), Istorii agrippine ( 1 976), File de acatist ( 1 9 8 1 ),
Amamneze ( 1 984), Imn Eminescului in nouăspărezece cânturi ( 1 992), Poezie religioasă românească
modernă ( 1 992). Volume de proză şi eseuri: Greul Pământului ( 1 982), Rotonda plopilor aprinşi ( 1 983 ),
albumul Centrile Oltului ( 1 990), Amintirile peregrinului Apter ( 1 99 1 ), romanul exotic Străinii din
Kipukua ( 1 979) şi multe altele. A primit numeroase premii şi d.istincţi: Premiul special pentru volumul
Din spumele mării, la Salonul de carte din Oradea ( 1 995) şi Premiul Cartea anului ", pentru acelaşi
"
volum, la Salonul naţional de carte din Cluj-Napoca ( 1 996); Marele Premiu pentru poezie al Festivalului
Internaţional de poezie Lucian
Blaga
",
Cluj-Napoca
(
1
999).
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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politică. În anul 1 966 a fost trimis de către Biserica Ortodoxă Română în Statele Unite
ale Americii 1 09, unde a îndeplinit mai multe funcţii în cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române: secretar eparhial, consilier cultural, secretar general al Congresului
bisericesc, director al Serviciului "Publicaţii" În 1 967 a fost hirotonisit ieromonah de
către Arhiepiscopul Victorian, acordându-i-se din partea Sf'antului Sinod rangul de
arhimandrit. A ţinut numeroase conferinţe şi a făcut parte din mai multe delegaţii ale
Bisericii Ortodoxe Române peste hotare. Bartolomeo Anania este membru fondator al
Comitetului Sălii Româneşti din Detroit, avându-1 ca invitat la dineul de promovare
din 2 1 mai 1 976, pe laureatul Premiului Nobel, George Emil Palade.
Bartolomeu Anania a participat la diverse conferinţe la Detroit, Chicago, Windsor
şi Honolulu, fiind ales membru în delegaţia Bisericii Ortodoxe Române care a vizitat
bisericile vechi orientale din Egipt, Etiopia şi India ( 1 969). Revenit în ţară va ocupa
funcţii importante pe linie ecleziastică, după 1 990, arhiepiscop al Vadului, Feleacului
şi Clujului ( 1 993), mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului (2006) şi
candidat la funcţia de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (2007). Activitatea sa
îndelungată şi deosebit de prolifică va fi răsplătită cu numeroase premii şi distincţii,
culminând cu alegerea sa la data de 22 noiembrie 201 O ca membru de onoare al
Academiei Române 1 10 Pe linie ecleziastică a fost distins cu Crucea Patriarhală Bucureşti; Ordinul Sf'antului Mormânt al Patriarhiei Ierusalimului; Ordinul Sfmţilor
Apostoli Petru şi Pavel al Patriarhiei Antiohiei.

Presa românească
Presa emigranţilor români din Statele Unite a debutat cu ziarul "Românul" l l l ,
fondat la Cleveland de preotul greco-catolic Eparninonda Lucaciu, fiul marelui
luptător pentru unitatea naţională a românilor, Vasile Lucaciu, urmat în 1 906, tot Ia

109

Grigore Caraza în lucrarea Aiud însângerat, Bucureşti, 2004, afirmă că Batolomeu Anania era trimis în
S.U.A. pentru a-1 denigra pe episcopul Bisericii Ortodoxe Române din Statele Unite şi Canada, respectiv
Valerian Trifa. Generalul Ion Mihai Pacepa, fostul şef al serviciilor secrete române, afirmă în memoriile
sale că Valeriu Anania a fost agent al Direcţiei de Informaţii Externe (DIE), calitate în care a spionat
pentru regimul comunist din România. Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
(CNSAS) a afirmat, la 22 ianuarrie 2008, că agentul cu numele de cod Apostol " din dosarul de urmărire
"
al fostului mitropolit al Ardealului Antonie Plămădeală, era Valeriu Anania, actualul mitropolit al
Clujului.
110
Bartolomeo Anania devine membru al Uniunii Scriitorilor din România ( 1 978) şi obţine Premiul
pentru Dramaturgie al Uniunii Scriitorilor din România ( 1 982); Marele Premiu pentru poezie al
Festivalului Internaţional de poezie " Lucian Blaga ", Cluj-Napoca ( 1 999); Medalia Comemorativă 1 50
"
de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu" şi Ordinul Naţional " Pentru Merit " în grad de Mare Cruce
(2000) din partea Preşedinţiei României; Premiu pentru Opera Ornn ia, al Uniunii Scriitorilor, filiala Cluj
(200 1 ) ş.a. Diploma şi medalia Academiei de Artă, Cultură şi Istorie din Brazilia (2000); I-au fost
decernate titlurile de Doctor Honoris Cauza al Universităţii " Babeş-Bolyai " din Cluj (2001 ); al
Universităţii de Medicină şi Farmacie " Iuliu Haţieganu " din Cluj (2001 ) ; Cetăţean de onoare " al
"
municipiului Cluj-Napoca ( 1 996); al municipiului Bistriţa (200 1 ), al municipiului Dej; al comunei Vlad

(2005).
111

şi propovăduia/doctrinele
Vaticanului.
Ziarul avea un caracter religios
http://www.cimec.ro
http://www.muzeuvaslui.ro
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Cleveland, de ziarul ,,America" 1 12, tipărit de preotul Moise Balea, iar din 1 908 preluat
de Uniunea Societăţilor române de ajutor şi cultură" . Alte ziare apărute în această
"
perioadă au fost: Tribuna", Cleveland, 1 903; Ecoul American", New York, 1 904;
"
"
Poşta română", Pittsburgh, 1 904; Izvorul culturii ", Homestead, 1 909; Steaua
"
"
"
noastră" , New York, 1 9 1 0; Deşteaptă-te române", New York, 1 9 1 1 ; Tribuna" şi
"
"
Lumea Nouă", Chicago, l 9 1 5; Unirea" şi Glasul vremii", Youngstown, 1 9 1 5 ;
"
"
"
Transilvania", Youngstown, 1 9 1 7. Apariţii sporadice sunt semnalate tot în această
"
perioadă: Foaia poporului", periodic religios al greco-catolicilor, editat la Cleveland
"
în 1 9 1 3 ; Semănătorul", scos de Ion Podea la Youngstown; Sentinela", editat de
"
"
George Stănculescu; Progresul" editat la Detroit de C. Hâijeu; Deşteptarea" şi
"
"
Muncitorul" la Chicago; Dreptatea", 1 9 1 3 , cu tendinţe radicale. Numărul
"
"
periodicelor româneşti editate în Statele Unite în 1 9 1 6 era de circa 20.
În general, prin organizaţiile culturale, prin ziare s-a desf'aşurat o largă
propagandă pentru cultivarea idealului naţional, atrăgând şi un număr mare de
colaboratori din ţară: Nicolae Iorga, Gheorghe Ţiţeica, C. Rădulescu-Motru, Ioan
Slavici, Lucian Blaga, Emil Isac, Radu T. Rosetti, Mihail Sadoveanu, Ioan Lupaş ş.a.
Ca secretar al Ligii Culturale pentru unitatea tuturor românilor" şi director al
"
Universităţii Populare de la Vălenii de Munte, Nicolae Iorga a trimis peste ocean
numeroase cărţi de istorie şi literatură, contribuind la legătura permanentă cu emigraţia
română din America.
Dintre revistele româneşti care au apărut până în 1 922, amintim: America
"
literară" , 1 9 1 7, Cleveland; Românul" de Paul Negulescu; Familia", 1 9 1 7, Detroit;
"
"
Lumina", 1 9 1 7, Buffalo; Ortodoxul Român", 1 9 1 8, Canton; iar dintre publicaţiile
"
"
umoristice: Allright", 1 908 şi Calicul român" , 1 909, Indiana Harbor; Urzica",
"
"
"
Weirton (West Virginia), etc. 1 1 3
Se impun şi ziarele româneşti actuale: Solia" 1 14 , organul episcopiei de la Vatra
"
"
Românească" din apropiere de Detroit; America"; "Credinţa"/"The Faith", organul
"
episcopiei misionare româneşti din America 1 1 5 , cu sediul la Detroit; Unirea"/"The
"
Union" ziarul Asociaţiei Românilor Catolici din America" (ARCA) de sub preşedinţia
"
preotului George Mureşan, având redacţia la McKeesport, lângă Pittsburgh, în
Pennsylvania ş.a.
PERSONALITĂŢI AMERICANE DE ORIGINE ROMÂNĂ

Cercetătorul muzeograf dr. Thomas Pitking de la Muzeul American al Emigraţiei,
organizat la Statuia Libertăţii din New York, în lucrarea Preliminary Drafi Prospectus
for the American Museum of Immigration, preciza cu multă obiectivitate: ,,Deşi
românii reprezintă unul din grupurile cele mai mic� dintre cele sosite în America, şi

1 12 Subtitlul ziarului ,,America" era " Organ al românilor din S.U.A. şi în special al bisericilor greco
orientale "
1 13
Vezi V.Netea, op. cit., p. 264.
1 1 4 Foaie bilunară cu caracter religios, Solia" era scoasă de preotul Vasile Haţeganu, de la episcopia de la
"
Românească", o aşezare situată la 70 de mile de Detroit
"1 1Vatra
5
Valeriu Anania din Detroit.
de preotul arhimandrit
Ziarul "Credinţa" este editat
http://www.cimec.ro
/ http://www.muzeuvaslui.ro
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au început viaJa la un scăzut nivel economic, ei au o contribuJie notabilă la cultura
şi civilizafia americană. Românii au dat deja distinşi scriitori, artişti, oameni de
ştiinJă şi profesori în domenii variate" 1 1 6
Istoricul Mihai Pelin, autorul Opisului emigraţiei politice, sublinia că termenul de
" acoperă situaţia generală şi majoritară a cetăţenilor născuţi în România
emigraţie
"
care au părăsit ţara voluntar la maturitate, pentru o lungă perioadă sau definitiv, între
1 940 şi 1 990. Se adaugă cazuri particulare ale unor personalităţi plecate din ţară
înainte de 1 940. în preajma izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial emigraţia
număra pentru America şi Canada circa 1 50.000. După înăbuşirea rebeliunii legionare
(2 1 -23 ianuarie 1 94 1 ), mulţi legionari au părăsit ţara, situaţia a luat amploare după 23
august 1 944, când numeroşi diplomaţi, militari de carieră, oameni de afaceri, ziarişti,
medici, jurişti, profesori universitari, care au refuzat să trăiască într-o ţară în curs de
comunizare, şi au plecat din ţară. Au urmat românii care reuşeau să plece în misiune în
străinătate şi "alegeau libertatea" şi românii "răscumpăraţi" de rudele bogate sau de
oameni politici influenţi. Preferinţele românilor erau Franţa şi Statele Unite, Canada şi
Germania.
Dintre personalităţile româneşti stabilite în Statele Unite, cu cetăţenie americană
amintim: marele savant George Emil Pallade ( 1 9 1 2-2008), distins cu Premiul Nobel în
1 974, membru de onoare al Academiei Române, profesor de biologie celulară la
Universitatea Yale din New Haven; filosoful, scriitorul şi eseistul Mircea Eliade
( 1 907- 1 986), profesor la Universitatea din Chicago, cunoscut specialist în istoria
religiilor şi a miturilor; Nicolae Georgescu Roegen, profesor de economie la
Universitatea Vanderbilt din Nashville (Tennessee), autorul grupului statuar
"
" Sequoyah din clădirea Capitoliului, regizorul de filme Jean Negulesco ( 1 900- 1 993),
actorii Bela Lugosi ( 1 8 82- 1 956), Edward J. Robinson ( 1 893- 1 973), Tim Conoway,
Johnny Wiessmuller ( 1 904- 1 984), dirijorul Ionel Perlea; filosoful Ioan Petre Culianu
( 1 950- 1 99 1 ), George Baronescu ( 1 9 1 9-200 1 ), Sergiu Comissiona ( 1 928-2005), Matei
Călinescu ( 1 934-2009), istoricii Ştefan Fischer-Galaţi, Radu Florescu şi Vlad
Georgescu; economistul Anghel Rugină ( 1 9 1 3-2005) profesor la North-Eastern
University din Boston, Nicolae Iliescu, profesor de limbă şi literatură italiană Ia
Harvard, dr. Mircea Fotino, specialist în fizica atomică de la ,,Harvard Atomic
Reactor" , medicul Flaviu Roman, specialist în neurologie şi profesor Ia Harvard
Medical School, preot Gheorghe Calciu-Dimitreasa ş.a.
George Emil Palade ( 1 9 1 2-2008), ilustru savant american de origine română,
distins cu Premiul Nobel, s-a născut la Iaşi în 1 9 1 2, într-o familie de cadre didactice.
Urmează cursurile Facultăţii de Medicină a Universităţii din Bucureşti, obţinând titlul
de doctor în medicină în 1 940 cu o teză asupra unor probleme de structuri histologice.
În perioada războiului a servit în Corpul Medical al Armatei Române. În 1 946, pleacă
împreună cu familia în Statele Unite ale Americii, unde devine cercetător la
Universitatea Rockfeller din New York. A fost invitat să lucreze la Institute for

1 16

Thomas Pitking, Prelimina1y Draft Prospectus fot the American Museum of Immigration, New York,
1 955, p. 55, 57.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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Medical Research de către Albert Claude, omul de ştiinţă care i-a devenit mentor, la
departamentul de patologie celulară.
În 1 96 1 , George Emil Palade a fost ales membru al Academiei de Ştiinţe a
Statelor Unite. Părăseşte Institutul Rockefeller pentru a se transfera la Universitatea
Yale din New Haven( 1 973), şi apoi la Universitatea din San Diego, California ( 1 990).
Cel mai important element al cercetărilor sale a fost explicaţia mecanismului
celular al producţiei de proteine, punând în evidenţă particule intracitoplasmice bogate
în ARN, la nivelul cărora se realizează biosinteza proteinelor, numite ribozomi sau
corpusculi lui Pa/ade. Împreună cu Keith Parter a editat revista The Joumal of Cell
"
Biology'', una dintre cele mai importante publicaţii ştiinţifice din domeniul biologiei
celulare. În 1 974 dr. George Emil Palade a primit Premiul Nobel pentru Fiziologie şi
Medicină, împreună cu Albert Claude şi Cristian de Duve pentru descoperiri privind
"
funcţionarea celulei ce au avut un rol esenţial în dezvoltarea biologiei celulare
moderne" , cu referiri la cercetările medicale efectuate la Institutul Rockefeller pentru
Cercetări Medicale. Prezentarea făcută de George Emil Palade la ceremonia conferirii
oficiale a premiului Nobel a avut loc la 1 2 decembrie 1 974, cu tema Intracellular
Aspects of the Process of Protein Secretion/ Aspecte intracelulare în procesul de
secreJie a proteinilor, text publicat în 1 992 de fundaţia Premiului Nobel 1 1 7• A fost ales
membru al Academiei Române ( 1 975), membru de onoare al Academiei Româna
Americane de Arte şi Ştiinţe(ARA) la Universitatea din California ( 1 989) 1 18 În 1 2
martie 1 986, preşedintele Statelor Unite, Ronald Reagan i-a conferit National Medal
of Science în biologie pentru descoperiri fundamentale în domeniul unei serii
"
esenţiale de structuri supracomplexe, cu înaltă organizare, prezente în toate celulele
vii" În 2007, preşedintele Traian Băsescu 1-a decorat cu Ordinul naţional Steaua
"
României" în grad de Colan. George Emil Palade a murit în Statele Unite în vârstă de
96 de ani.
Mircea Eliade ( 1 907- 1 986) personalitate de prim rang în lumea ştiinţifică şi
literară mondială. Licenţiat în filosofie la Universitatea din Bucureşti, beneficiază de o
bursă în India, unde, timp de doi ani, aprofundează curentele religioase şi filosofice
orientale. Revenit în ţară, susţine teza de doctorat despre Yoga cu Magna cum laude",
"
în iunie 1 933. Consacrarea pe plan literar i-o aduce romanul Maitreyi, editat în acelaşi

1 17

,.În anii 1 960, am continuat să lucrez în domeniul procesului de secreţie intracelulară, folosind în
paralel sau succesiv ambele moduri de abordare a problemei. Primul mod foloseşte exclusiv metoda
fracţionării celulare şi a fost dezvoltată în colaborare cu colegii Philip Siekevitz, Lewis Greene, Colwin
Redman, David Sabatini şi Yutaka Tashiro; această abordare a dus la caracterizarea granulelor de
zirnogen şi Ia descoperirea segregării produşilor de secreţie în spaţiul cisternelor din reticul
endoplasmatic(RE). Al doilea mod de abordare a utilizat în principal metode de radioautografie şi a
implicat experienţe pe animale intacte, cu secţiuni din pancreas. Acestea au fost efectuate în colaborare cu
Lucien Caro şi îndeosebi cu James Jamieson. Această serie de experienţe a dus în bună parte la ideile
actuale privind sinteza şi procesarea intracelulară a proteinelor pentru exportul în afara celulei. O
prezentare critică, de ansamblu, a acestui mod de abordare se găseşte în textul cuvântării mele ţinută la
"
ceremonia de acordare a premiului Nobel (Extras din Autobiografia doctorului Palade. publicată în
documentele Fundaţiei Premiului Nobel, 1 992).
1 18
John Simmons, 1 00 cei mai mari savanţi ai lumii, Editura Lider, Editura Cartea pentru toţi, 1 996, p.

325-327.
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an, o frumoasă poveste de dragoste comparată cu Daphnis şi Chloe, Tristan şi !solda,
Manon Lescaut, Paul şi Virginia etc.
În domeniul studiilor orientale indianistice şi a istoriei religiilor, Mircea Eliade
publică volumele Oceanografie, India şi Alchimia asiatică ( 1 934), teza de doctorat

Yoga. Essai sur les origins de la mystique ( 1 936), Technique du Yoga ( 1 948), Traite
d'Histoire des religion. Le Mythe de / 'eterne/ retour ( 1 949), La nuit bengali ( 1 950),
Le Chamanisme et les techniques arhai"ques de / 'Extrase ( 1 95 1 ), La Yoga, Imortalite
et liberte ( 1 954), Patahjali et le Yoga ( 1 962), Histoire des croyances et idees
religieusse( 1 978), Encyclopedia of Religion, în 1 6 volume ( 1 985). Participă la
congrese internaţionale: Congresul Internaţional de Orientalistică (Miinchen) şi la
Congresul de Istorie a Religiilor (Roma, 1 954), Congresul Internaţional de Istorie a
Religiilor (Tokyo, 1 958).
Multe din romanele şi nuvelele lui Mircea Eliade au fost dramatizate, ecranizate,
servind şi pentru opere muzicale. Scrierile lui Mircea Eliade au fost traduse în peste 30
de limbi. Pentru prodigioasa sa activitate, Mircea Eliade a fost ales membru al
Academiei Americane de Arte şi Ştiinţe ( 1 966), al Academiei Austriece de Ştiinţă
( 1 973), al Academiei belgiene ( 1 975), Doctor Honoris Causa al mai multor
universităţi din lume: Yale (S.U.A), Windsor (Canada), La Plata (Argentina), Ripon
College (Franţa), Loyola (Chicago, S .U.A), Boston (S .U.A.), Sorbona (Franţa),
Washington (S.U.A.), primeşte Cordonul Legiunii de Onoare franceze Ia 3 iulie 1 984.
Ioan Petru Culianu ( 1 950- 1 991 ) istoric al religiilor, scriitor, eseist, profesor de
istoria religiilor la Divinity School, University of Chicago (S.U.A). După absolvirea
secţiei de italiană de Ia Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii
Bucureşti cu teza Marsilio Ficino şi platonismul în Renaştere, a cursurilor de istoria
religiilor la Universita Cattilica del Scaro Cuore din Milano ( 1 973- 1 976), devine
asistent de limba română la Groningen, apoi conferenţiar Ia catedra de limbi romanice
a lui Noomen (Olanda), visiting profesor Ia Chicago (1 986).
Ioan Petru Culianu îşi susţine doctoratul la Sorbona cu teza Recherches sur les
dualismes d 'Occident. Analyse de leurs principaux mythes, după care participă la
Workshop on Ancient and Medieval Rhetoric la Chicago în vederea angajării ca
profesor asociat Ia această prestigioasă universitate. În 1 990 ţine conferinţe ca visiting
profesor Ia Chicago, apoi în Italia la Siena - Arezzo. Pe 20 aprilie 1 99 1 participă la un
colocviu la Cornell University cu lucrarea The body in Western Civilization. A surcey
,

of Recent Literature.
Specializat în gnosticism, creştinism timpuriu, istoria şi cultura Renaşterii, Ioan
Petru Culianu este autorul a trei importante cărţi publicate în limbile franceză, italiană
şi engleză: Eros et magie a la Renaissance. J484 ( 1 984), The Tree of Cnosis: Gnostic
Mythology from Early Christianity to Modern Nihilism ( 1 992) sau Out of this World
Othenvorldly Journeys from Gilgamesh to Albert Einstein ( 1 99 1 ). Ioan Petru Culianu
a fost asasinat la 2 1 mai 1 99 1 , la Chicago, dispărând astfel un posibil savant de talia
1 19
lui Mircea Eliade. Multe din lucrările sale au fost traduse şi în limba română
1 1 9 Eros şi magie în Renaştere. J484, Bucureşti, Editura Nemira, 1 994, 1 999; laşi, Editura Polirom, 2002;
Călătorii în lumea de dincolo, Bucureşti, Editura Nemira, 1 994, 1 999; Iaşi, Polirom, 2003, 2007; Gnozele
dualiste ale Occidentului. Istorie
şi mituri, Bucureşti, Nemira, 1 995; Iaşi, Polirom, 2004; Eliade/Culianu,
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Anghel Rugină ( 1 9 1 3-2005), ongmar din satul Vizureşti, comuna Nicoreşti,
judeţul Galaţi, dintr-o familie modestă de agricultori, după terminarea Şcolii
Comerciale Superioare din Galaţi, urmează cursurile Academiei de Înalte Studii
Comerciale şi Industriale la Bucureşti (unde i-a avut ca profesori pe Virgil Madgearu,
Victor Slăvescu şi Nicolae Iorga). Anghel Rugină participă la campania militară dusă
în Răsărit pentru realipirea Basarabiei şi a Bucovinei de Nord, unde este rănit, iar după
refacere, în anul 1 942, susţine teza de doctorat cu titlul Viaţa şi opera economică a lui
Dionisie Pop Marţian, cu profesorul Victor Slăvescu.
În acelaşi an, este trimis de guvernatorul Băncii Naţionale a României pentru
studii de specializare la Universitatea din Berlin şi Freiburg, susţinând teza de doctorat
în 1 947. În 1 949 a publicat prima lucrare în limba germană Geldtypen und
Ge/dordnungen Fundamente fur eine echte alegermeine Geld
und
Wirtschaftstheorie, care 1-a făcut cunoscut în mediul academic şi i-a adus invitaţia de a
profesa în Statele Unite. Între 1 950- 1 952 predă cursuri de economie politică şi finanţe
la Universitatea din Portland, Oregon, este primit membru al American Economic
Association, în 1 954 predă cursuri la Niagara University din statul New York, în 1 958
devine profesor la Catedra de Economie şi Finanţe de la North Eastern University din
Boston, unde a rămas până la retragerea la pensie în 1 986.
Devenit cetăţean american ( 1 955), Anghel Rugină a fost remarcat de guvernatorul
statului Massachusetts, Volpe, care l-a numit în 1 965 preşedinte al Comisiei de
Experţi Economici de pe lângă guvern. Anghel Rugină a publicat peste 50 de lucrări
care abordează problemele din economia mondială, impunându-se ca o mare autoritate
economică în domeniu, fiind ales şi preşedinte al International Society for
"
Intercomunication of New ldeas"(ISINI). Cel de-al IV-lea Congres Mondial de
Economie socială susţinut la Toronto, în august 1 986, a fost organizat în onoarea lui
Anghel Rugină, având ca temă principală: Drumul înainte - a treia revoluţie în
gândirea economică.
Anghel Rugină a fost ales ca membru al Academiei Româna-Americane de
Ştiinţe şi Arte şi a primit Diploma de onoare a acestei academii la Congresul de la
Montreal. După revoluţia din decembrie 1 989, Anghel Rugină a revenit în România şi
a propus un plan de refacere şi stabilizare economică, monetară şi financiară pentru a
realiza un "miracol economic" , pe care îl credea posibil, bazat pe instaurarea unui
sistem de economie socială liberă, cu o monedă de argint convertibilă în relaţiile cu
străinătatea şi convertibilă în diferite produse naţionale pe piaţa internă, care
reprezenta, în opinia sa, calea de ieşire din criză şi renaşterea economică a României.

Dicţionar al religiilor, Bucureşti, Editura Humanitas, 1 993, 1 996; Iaşi, Polirom, 2007; Arborele gnozei:
mitologia gnostică de la creştinismul timpuriu la nihilismul modern, Bucureşti, Nemira, 1 997; Iaşi,
Po1irom, 2005; Experienţe ale extazului, Bucureşti, Nemira, 1997; laşi, Polirom, 2004; Psihanodia,
Bucureşti, Nemira, 1 997; Iaşi, Polirom, 2006; Păcatul împotriva spiritului, Bucureşti, Nemira, 1 999; laşi,
Polirom, 2006; Religie şi putere (Culianu şi colab.), Bucureşti, Nemira, 1 996; laşi, Polirom, 2006;
Gnosticism şi gândire modernă: Hans Jonas, laşi, Polirom, 2007; Jocurile minţii. Istoria ideilor, teoria
culturii, epistemologie, laşi, Polirom, 2002; Ştiinţa şi arta în gândirea Renaşterii, laşi, Polirom, 2003;
Cult, magie, erezii. Articole din enciclopedii ale religiilor, laşi, Polirom, 2003; Dialoguri întrerupte.
Corespondenţa lui Mircea Eliade
- Ioan Petru Culianu,
Iaşi Polirom, 2004.
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În 1 990, Anghel Rugină a fost ales membru de onoare al Academiei Române, i s
au acordat titlurile de Doctor honoris cauza din partea Academiei de Studii Economice
din Bucureşti, a Universităţii din Bucureşti, a Universităţii ,,Al. 1. Cuza" din laşi, a
Universităţii Ovidius" din Constanţa, a Universităţii Babeş-Bolyai" din Cluj , a
"
"
Universităţii ,,Petre Andrei" din Iaşi, a Universităţii de Vest din Timişoara, a
Universităţii ,,Dunărea de Jos" din Galaţi.
Ca şi Radu Florescu, Anghel Rugină a păstrat legăturile cu ţara sa de baştină,
ambii fiind elemente active în a face cunoscură România în Statele Unite şi a strânge
legăturile dintre cele două naţiuni 120
Radu Florescu, devenit profesor la Boston College în 1 966, la catedra de istorie
balcanică, s-a remarcat prin studii şi lucrări, din care nu au lipsit pagini din istoria
românilor, axându-se în special pe personalitatea lui Vlad Ţepeş, şi ca o replică
provocată de romanul fantastic al scriitorului Bram Stoker, singura legătură cu
domnitorul român fiind doar titlul de Dracu/a, în rest povestea unui vampir localizat
în Principatul Transilvaniei. Dintre lucrările sale se impun: Dracu/a. Prince of many
faces 1 Dracu/a. Prinţul cu mai multe feţe; His Life and His Times împreună cu
istoricul Raymond T.McNally; In searclz of Dracu/a/ În căutarea lui Dracu/a
împreună cu Raymond T. McNally.
Lucrarea In Search of Dracu/a s-a bucurat de un succes enorm, atât în rândul
publicului american, cât şi străin. Devenită best-seller, lucrarea a fost publicată în 1 1
limbi, printre care franceză, italiană, germană, japoneză, română. Explorând legendele
istorice, Radu Florescu a realizat o paralelă între Vlad Ţepeş şi Frankenstein,
încercând să arate că are ca personaj principal un om cu dublă personalitate Uakyil
om bun şi hyde - om rău).
Radu Florescu a absolvit studii post-universitare despre Istoria României din
secolul al XIX-lea la Christ Church Oxford şi Universitatea Indiana; a devenit
profesor Emerit de Istorie la Colegiul din Boston, devotat timp de 50 de ani studiului
despre Istoria României şi dezvoltarea relaţiilor bilaterale româno-americane; autor a
nenumărate scrieri universitare, preşedinte al Asociaţiei de studii despre România.
Radu Florescu a îndeplinit funcţii politice şi culturale de mare anvergură: director
la East European Research Center 1 Centrul de Studii Est Europene, al Organizaţiei
Nord-Est a Statelor Unite 1 New England; în 1 996 numit consul onorific pentru New
England de către Ministerul Afacerilor Externe al României, funcţie pe care a
îndeplinit-o cu profesionalism timp de cinci ani, organizând activităţi cultural-sportive
adresate comunităţilor româneşti de aici. În acelaşi timp s-a arătat deosebit de interesat
de destinele ţării de origine, susţinând integrarea României în NATO prin articole de
presă, conferinţe şi comunicate adresate publicaţiilor americane, acţionând pe linia
încurajării investiţiilor străine în România, promovând turismul românesc. De
asemenea, ilustrul istoric Radu Florescu s-a implicat în organizarea celor două vizite
ale preşedinţilor României la Boston, una personală a preşedintelui Ion Iliescu şi una
oficială a lui Emil Constantinescu.
-

-

-

1 2°

C.C.Giurescu, op.cit., p. 43-44.
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Ştefan Fischer-Galaţi, cunoscut istoric american d e origine română a publicat
numeroase lucrări şi studii despre istoria românilor contemporană, printre care s-au
remarcat The New Rumania. From People 's Democracy to Socialist Republici Noua
Românie. De la democraţia populară la Republica Socialistă ( 1 967) - prima sinteză
asupra istoriei româneşti contemporane, şi 2rl' Century of Rumania ( 1 970), editată la
New York A militat pe tot parcursul activităţii sale pentru intensificarea relaţiilor
multilaterale dintre Statele Unite ale Americii şi România.
Bela Lugosi (Bela Blaskol), actor american de origine română, s-a născut la
Lugoş, la 20 octombrie 1 882 şi a murit la Hollywood la 1 6 august 1 956. În anii ' 30"
'40, Bela Lugosi era rivalul lui Boris Karloff la titlul de "rege al filmului de groază ,
interpretul lui Dracula, şi, prin extindere, al unor serii de personaje diabolice, căzute
azi în uitare ( 1 93 1 - Dracu/a; White Zombie/ Zombi; 1 936 - The Invisible Rayl Raza

morţii; 1 942- The Ghost of Frankenstein/Fantoma lui Frankenstein; 1 956 - Bride of
the Monster/ Mireasa monstntlui) 1 2 1
Edward G. Robinson (Emrnanuel Goldenberg), actor american de origine
română, s-a născut la Bucureşti, la 12 decembrie 1 893 şi a decedat la Hollywood, la 26
ianuarie 1 973. Edward G. Robinson era confundat cu personajul gangsterului din
filmele interbelice, căruia îi dă un aer de psihopat ce oscilează între sadism şi laşitate.
În 1 972, se acordă Premiul Oscar onorific acestui "mare actor, remarcabil patron al
artelor şi devotat cetăţean . . . , pe scurt un om al Renaşterii. Din partea prietenilor lui
" Î
din industria pe care o iubeşti
n 1 973 apare volumul autobiografic Al/ My
Yesterdays. Edward Robinson a interpretat roluri remarcabile în filme precum: Little

Caesar/ Micul Caesar ( 1 930); The Amazing Dr. Clitterhouse/Dubla existenţă a
doctondui Clitterhouse ( 1 938); The Sea Wolf 1 Vasul fantomă ( 1 94 1 ); The Double
Indemnity/ Dublă recompensă ( 1 944); House of Strangers 1 Casa străinilor ( 1 949),
obţinând un Premiu la Festivalul de la Cannes; The Ten Commandments 1 Cele zece
porunci ( 1 956); Soylent Green 1 Produsul verde ( 1 973) 1 22
Jean Negulesco (Ioan Negulescu), regizor, pictor, producător, scenarist,
realizatorul a 59 de filme şi a 5 scenarii, a fost românul care a făcut o strălucită cari a
decedat la 1 8 iulie 1 993, la Mirabella, Spania. Manifestă înclinaţie spre pictură,
debutând cu un portret al lui George Enescu. Ioan Negulescu pleacă la Paris unde se
împrieteneşte cu unii din artiştii avangardei pariziene precum Brâncuşi, Modigliani,
Pascin, Soutine, ş.a., frecventează cercul dadaiştilor în frunte cu Tristan Tzara, se mută
în sudul Franţei, unde zugrăveşte peisajele Rivierei. În 1 927 se căsătoreşte cu o tânără
americană şi se mută la New York, unde îşi organizează o expoziţie cu picturile sale.
În 1 929 se stabileşte în California şi se lansează în lumea filmului la Hollywood,
devenind asistent de regie la filmele Captain Blood şi A Farewell To Arms (după
romanul Adio arme al lui Ernest Hemingway).
"
Angajat la studiourile "Paramount Pictures , regizează primul film de lung metraj
Singapore Woman 1 Femeia din Singapore, dar abia în 1 944 înregistrează un succes
remarcabil cu filmul The Mask of Dimetrios/ Masca lui Dimitrios, bazat pe subiectul

121
122

Cristina Corciovescu, Bujor T.Râpeanu, op. cit., p. 268.
p. 379-380.
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unui roman de Eric Amber. În 1 948, filmul Johnny Belinda are un succes extraordinar,
interpreta principală, Jane Wyman primind premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă.
Comedia How to Marry a Millionaire 1 Cum să te căsătoreşti cu un milionar cu
Marlyn Monroe a fost primul film pe ecran lat (Cinemascop), apoi filmul Daddy Long
Legs ( 1 954) cu Fred Astaire. Jean Negulesco intră în studiourule "20th Century-Fox" ,
unde continuă să lucreze până în anul 1 970, când realizează ultimele sale filme, Hello
Good-bye şi The 1nvincible Six/ Cei şase invincibili.
Jean Negulesco a fost ales membru al Academy of Motion Picture, a fost distins
cu Silver Tray de către "International Executive Service Corporation" şi cu The Laurel
Award pentru întreaga sa carieră regizorală. A fost ales membru de onoare în
"American -Romanian Academy of Art and Sciences" şi în anul 1 983 i s-a decernat
Diploma de Onoare a Academiei. În 1 984 îşi publică memoriile sub titlu Things 1 Did
and Things 1 Ting 1 Did/ Lucntrile pe care le-am făcut şi lucruri care cred că le-am
făcut.
Johnny Wiessmiiller, actor american născut la Freidorf, în România, la 2 iunie
1 904 şi a murit la 20 ianuarie 1 984 la Acapulco, Mexic. Cariera sa cinematografică s-a
axat pe unui singur personaj, omul junglei - Tarzan, rol pentru care îl recomanda
trupul său atletic şi agilitatea de înotător profesionist, precum şi chipul său senin,
sincer, netulburat de gânduri. Johnny Wiessmiiller a interpretat magistral acest rol de
1 3 ori între anii 1 932- 1 948, fiind deosebit de agreat de public: Tarzan the Ape
Man/Tarzan omul maimuţă ( 1 932); Tarzan and His Mate 1 Tarzan stăpânul jung/ei
( 1 934); Tarzan Escapes 1 Fuga lui Tarzan ( 1 936); Tarzan Finds a Son 1 Tarzan în exil
(1 939); Tarzan 's New York Adventure 1 Adventura lui Tarzan la New York ( 1 94 1 ), . . . ,
1 23
Jungle Jim ( 1 948)
Maria Drăghici, născută în România, a emigrat în Statele Unite cu familia. A
studiat scenografia la secţia de artă dramatică a prestigioasei Yale University. A
colaborat cu Opera Naţională din Paris, Ziirich, Teatrul Naţional din Praga etc. În
20 1 O a primit Premiul Lucille Lastel, cea mai importantă distincţie americană acordată
producţiilor off Broadway pentru costumele pe care le-a creat pentru spectacolul Fela,
iar The New York Times" a numit-o "o vrăjitoare a culorilor" Talentul româncei a
"
fost remarcat şi de producătorii de la Hoolywood, lucrând printre altele pentru serialul
Deyter The Gery Zone, Heights şi Precious
Alexandra Nechita cunoscută sub numele de Micuţa Picasso" începe să picteze
"
de la vârsta de doi ani, iar primul tablou 1-a expus la opt ani. Născută în 1 983 în
România, Alexandra locuieşte cu familia la New York, fiind considerată una dintre
cele mai bune pictoriţe ale generaţiei sale. Tablourile ei se vând cu zeci de mii de
dolari. Î n 1 999 a fost aleasă de Organizaţia Naţiunilor Unite să conducă Iniţiativa
Artelor Mondiale şi a fost desemnată Ambasadoarea Păcii şi Bunăvoinţei prin Arte.
Cezara Lucia Vlădescu este considerată una dintre cele mai inedite apariţii pe
scena muzicii clasice. A început să studieze pianul la vârsta de trei ani, iar la 1 4 ani a
fost admisă cu punctajul maxim Ia Academia Muzicală din Karlsruhe. Este apreciată

123

Ibidem, p. 467.
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d e criticii ş i publicul din Europa ş i America. În 2006 a susţinut primul concert l a
Carnegie Hali, în New York.
Roxana Macovei este unul dintre mai apreciaţi curatori de la MoMa (Muzeul de
artă contemporană din New York, ocupându-se de departamentul de artă fotografică.
A plecat din România din cauza regimului comunist, a studiat artele la Sorbona şi şi-a
luat doctoratul la Institutul de Arte Frumoase al Universităţii din New York.

PREZENTE ROMÂNEŞTI iN SPAŢIUL AMERICAN

George Enescu, compozitor, dirijor şi pianist de excepţie, a avut primul contact
cu Statele Unite ale Americii, în 1 923 când a dirijat orchestra din Philadelphia. A doua
participare s-a datorat prezenţei, alături de delegaţia română la Expoziţia Mondială de
la New York, 1 939. Promisiunea de a organiza un turneu în Statele Unite în 1 940, nu a
putut fi respectată din cauza declanşării celui de-al Doilea Război Mondial, deşi
probabil luase un aconto, conform uzanţelor. După încheierea războiului a hotărât să
plece în Statele Unite la invitaţia fostului său elev, devenit remarcabil dirijor, Yenuhin
Menuhin. Pe de altă parte, oficiosul "Cugetul liber" al P.C.R, Constanţa, susţine că
George Enescu a fost solicitat de primul-ministrul Petru Groza să facă parte din
reprezentanta oficială română la Washington, condusă de Mihai Ralea, în condiţiile în
care România abia reluase relaţiile diplomatice cu Statele Unite.
Enescu a acceptat formula de a se îmbarca pe nava Ardealul", aflată în portul
"
Constanţa la 1 O septembrie 1 946 cu destinaţia New York, unde a concertat în multe
oraşe, făcând cunoscută publicului american Rapsodia Română şi opera Oedip.
George Enescu a fost profesor şi compozitor rezident în perioada 1 948- 1 950 al
Universităţii Illinois. Apoi se va retrage la Paris unde a murit în 1 955. Lucrările
marelui compozitor fac parte din repertoriul marilor filarmonici americane din New
York, Boston, Chicago, Washington, San Francisco ş.a. Opera Oedip de George
Enescu a avut premiera absolută cu ocazia manifestărilor legate de semicentenarul
morţii marelui compozitor român, iniţiate de Universitatea Illinois din Umana Champaign, unde se află o enclavă importantă de români. Amprenta personalităţii
enesciene s-a perpetuat până astăzi, foşti elevi ai marelui maestru, acum ajunşi şi ei la
vârsta senectuţii au străbătut distanţe apreciabile pentru a fi prezenţi la eveniment.
Ionel Periea ( 1 900- 1 970) dirijor şi compozitor român, cu studii la Munchen,
debutant în 1 7 octombrie 1 9 1 9 la Ateneul Român, a atins apogeul carierei muzicale în
Statele Unite ale Americii, unde a şi murit.
Agatha Bârsescu a inaugurat în 1 906 la "Deutsches Theatrer" din New York o
stagiune în limba germană cu 20 de spectacole, interpretând roluri de o mare
diversitate şi care impuneau calităţi deosebite artistice şi interpretative. Numeroase
artiste lirice de origine română au strălucit la Mitropolitan Opera din New York,
printre care şi soprana Stela Roman ( 1 904- 1 992), iar dintre artistele populare un
succes extraordinar la înregistrat Maria Tănase ( 1 9 1 3- 1 962) în 1 939. În urma audiţiei
de la "Hanul Ancuţei " (juriul compus din dirijorul George Georgescu, compozitorul
Mihai Jora, arhitecţi Gheorghe Cantacuzino şi Octav Doicescu, etnomuzicologul
Constantin Brăiloiu), Maria Tănase a fost aleasă pentru a reprezenta România în
Statele Unite ale Americii, la Expoziţia Internaţională de la New York/ New York
-
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World 's Fair, în 1 93 9 amenajată în cartierul Flushing Meadows din districtul Queens.
La expoziţie au fost prezenţi George Enescu, Dimitrie Gusti, Constantin Brâncuşi.
,,Pasărea măiastră" - cum o numea pe Maria Tănase, Nicolae Iorga, a cântat în faţa
fostului preşedinte Hoover, a lui Andre Gide, Yehudi Menuhin, Constantin Brâncuşi,
George Enescu, Jascha Heifetz, acompaniată de formaţia instrumentală condusă de
Fănică Luca şi orchestra dirijată de Grigoraş Dinicu.
Despre talentul desăvârşit al Mariei Tănase, Constantin Nottara menţiona: "Sunt
voci care nu exprimă numai frumosul muzical, minunea veche şi cu toate astea mereu
nouă a cântecului, ci ceva mai mult, exprimă sufletul unui loc şi al unui timp. Aşa a
fost vocea Mariei. Când cânta ea
parcă plângea un violoncel cu strunele de
mătase" .
Angela Gheorghiu, solistă de operă de talie mondială, este una dintre cele mai
cunoscute românce din toate timpurile.
Nicolae Iorga ( 1 870- 1 940), remarcabil istoric, scriitor, eseist, publicist,
politician, membru a mai multor universităţi din ţară şi străinătate, după strălucitele
lecţiile ţinute la Sorbona, se îmbarcă la 1 7 ianuarie 1 930 pentru New York. Călătoria a
durat trei luni, timp în care străbate un lung itinerariu, se opreşte în coloniile de
români, le vorbeşte despre România, conferenţiază la universităţi, lasă pretutindeni
puternice impresii. La întoarcere scrie lucrarea pe care o şi publică America şi românii
din America 124
Constantin C.Giurescu a călătorit de mai multe ori în Statele Unite ale Americii,
fie ca invitat al mai multor universităţi americane (Columbia- New York, Harvard,
Boston College, Pittsburgh, Detroit, Tucson, Denver) de a susţine prelegeri despre
istoria modernă a poporului român ( 1 968, 1 972), fie ca participant la unele manifestări
internaţionale (al XIV-lea Congres Internaţional de Istorie de Ia San Francisco, 1 975)
sau bilaterale (seminarul privind relaţiile româno-americane, cu ocazia Bicentenarului
Independenţei Statelor Unite, 1 976). Aceste călătorii i-au oferit ocazia de a intra în
legătură cu mari istorici americani, unii de origine română (Mircea Eliade, Ştefan
Fischer-Galaţi, Radu Florescu), cu diaspora românească din Detroit, Cleveland,
Pittsburgh, Boston, New York, Chicago, Seattle şi alte localităţi. A publicat Jurnal de
călătorie, în 1 97 1 , reeditat în 1 977. În Cuvânt înainte, cunoscutul istoric român
mărturisea: "Scriu ca om de ştiinţă; nu sunt nici un apologet al Statelor Unite, nici un
critic cu orice preţ, aşa cum s-a întâmplat, din păcate, cu unii din cei care au vizitat
această ţară şi care au judecat-o cu idei preconcepute. Arăt părţile luminoase - fiindcă
sunt, şi sunt multe; arăt şi ceea ce mi s-a părut negativ, fiindcă întocmai ca la orice altă
naţiune - mare sau mică - există şi în Statele Unite părţi de umbră şi de penumbră.
Voi încerca să le prezint şi pe cele dintâi şi pe cele din urmă, «sine ira et studio», după
vechea şi veşnica formulă a lui Tacit. Ceea ce pot spune, însă, din capul locului, este
că primele întrec pe cele de al doilea; astfel nici nu s-ar explica dezvoltarea
extraordinară a acestei naţiuni şi rolul pe care-I joacă astăzi în lume" 1 25

124
125

Vezi Lucian Boia, Nicolae Iorga şi S. U.A., în " Revista
C. C.Giurescu, Jurnal de călătorie, 1 977, p. 7-8.

de istorie ", tom 29, nr.8, 1 976, p. 1 1 53- 1 1 73.
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În 1 968, istoricul Constantin C. Giurescu a susţinut un ciclu de 18 conferinţe la
diferite universităţi americane, dintre care se numără: Transilvania în istoria
poporului român, Formarea statului naţional român, Istoria unei capitale: Bucureştii,
Viaţa şi faptele lui Vlad Ţepeş sau Drăculea. În 1 972 a fost profesor visiting", timp
"
de şase luni la prestigioasa Columbia University, predând studenţilor cursuri despre
istoria românilor.
În primăvara anului 1 975, Constantin C. Giurescu, ca invitat al Universităţii
Harvard şi al Universităţilor Brown şi Boston, participă la seminarul despre Evoluţia
ţărănimii în sud-estul şi estul Europei cu comunicarea Evolution of the Romanian
peasantry from the XIIfh century to the XXh century/Evoluţia ţărănimii române din
secolul al XIII-/ea până în secolul al XX-lea 126 La lucrările seminarului au susţinut
comunicări istoricii americani Keith Hitchins, The religions and national sentiments of
the Romanian peasantry in the eighteenth Century 1 Sentimentele religioase şi
naţionale ale ţărănimii române din Transilvania în secolul al XVIII-lea; J. Perenny,
Puncte decisive în istoria ţărănimii est-europene, din perioada feudală până în
prezent 121
La cel de-al XIV-lea Congres Internaţional al Istoricilor (august 1 975) a participat
o delegaţie română din 1 2 persoane, printre care Constantin C.Giurescu 1 2 8, Dan
Berindei, Ştefan Ştefănescu, Emil Condurachi, Ştefan Pascu, Mihai Berza. La congres
erau prezenţi 1 455 de istorici din 60 de ţări americane, europene, asiatice şi africane.
Cu această ocazie s-a luat hotărârea ca viitorul congres al istoricilor din 1 980, să aibă
loc la Bucureşti. Delegaţia română a prezentat trei rapoarte: Populaţiile nomade din
aria euroasiatică şi rolul lor în formarea statelor medievale (raportor C. C.Giurescu);
Procesul de modernizare în secolele XVIII-XIX în Europa de est (raportor Valentin
Georgescu); Începuturile relaţiilor diplomatice dintre Statele Unite ale Americii şi
statele europene (raportari: Dan Berindei şi Fred Kellog). Toţi membrii delegaţiei au
intervenit la discuţiile diferitelor probleme şi la lucrările diferitelor comisiuni, peste 50
de intervenţii. Emil Condurachi şi Ştefan Pascu au prezidat două şedinţe, ultimul fiind
ales şi preşedinte al Comisiei de demografie 1 29
Arta românească a fost reprezentată în expoziţiile americane, în mod elogios de
genialul sculptor român Constantin Brâncuşi ( 1 876- 1 957). Prima sa participare în
Statele Unite cu câteva lucrări a avut loc în 1 9 1 3 la International Exhibition of Modem
Art, "The Annony Show", alături de opere ale lui Ingres, Delacroix, Courbet,
Cezanne, Gauguin, Manet, Degas, Lautrec, Matisse, Dufy, Kandinsky, Rodin ş.a.
Expoziţia de la New York se redeschide la Institutul de Artă din Chicago, apoi Ia
Boston. În 1 9 1 4 se deschide prima expoziţie personală la New York a lui Constantin
Brâncuşi, organizată de Alfred Stieglitz şi Edward Steichen la ,,Photo Secession

126 Ibidem, p. 1 1 O.
1 27 Ibidem, p. 252-253, 26 1 .
128 Istoricul C.C.Giurescu mai fusese în S.U.A în 1 968 şi 1 972, ocazie cu care susţinuse mai multe
conferinţe despre istoria românilor la unele dintre cele mai prestigioase universităţi americane,
bucurându-se de un deosebit succes (vezi C.C.Giurescu, op.cit., p 200 şi urm.)
129 Ibidem, p. 203.
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Gallery" , făcând o impresie deosebită. Î n 1 926 se deschide cea de-a doua expoziţie
personală la Wildenstein Galleries" şi în 1 927 la The Arts Club of Chicago" .
"
"
Va participa pe parcursul anilor cu numeroase expoziţii în Statele Unite ale
Americii: 1 9 1 7 - ,,Modem Gallery", New York; 1 920 First Exhibition - New York;
1 922 Contemporany French Art la Sculptor's Gallery", New York; 1 93 0"
Contemporany French Drawing - Philadelphia; 1 93 1 - The Arthur Jerome Eddy
"
Collection" - Chicago; 1 933- A Century of Progress Exhibition - The Art Institute,
Chicago; 1 934 - ,,Modern Drawing" - Institute of France, New York; 1 93 6 - Art of
Today - "Albright Art Gallery", New York; Cubisme and Abstract Art - The Museum
of Modem Art, New York; 1 937 - Museum Art, Cleveland; 1 93 9- prezent la
inaugurarea expoziţiei jubiliare Art in Our Time - Museum of Modem Art, New York;
1 940- International Exhibition of Watercolors - The Art Institute, Chicago; 1 94 1
From Rodin to Brancuşi, Buchholtz Gallery, New York; 1 942 - 201h Century Portrait
Museum of Modem Art, New York; 1 944 - The Lee Ault Collection, New York; 1 946
- Origins of Modern Sculpture - Saint Louis; Contemporary Sculpture, Objects,
Constructions - New Haven, Yale University; Four Modern Scu/ptors - Calder,
Lipchitz, Moare, Brâncuşi - Cincinnati Art Museum; Owned in New Jersey - Newark
Museum; 1 947- Afres Stieglitz Memorial, Museum of Modem Art, New York; 1 949 Themes and variations in Painting and Sculpture
Museum of Art, Baltiomore;
Timeless Aspects of Modern Art, Museum of Modem Art, New York; 1 949
Masterpieces of Sculpture, -Institute of Arts, Minneapolis; Sculpture Sine Rodin New Haven, Yale Univercity Art Gallery; 20'h Century Artfrom the Louise and walter
arensberg Co/lection - The Art Institute, Chicago; To Honor Henry McBride - New
York; 1 950 - A Century ofSculpture, 1850-1950 - Providence, Rhode Island Museum
of Art; 1 95 1 - From Brancusi to Duchamp New York; 1 952 - Sculpture of the
Twentieth Century - Museum of Art, Philadelphia; 1 953 - The Art Institute, Chicago,
The Museum of Modem Art, New York; French Masters - New York; 75 Years of
Sculpture - Houston.
În 1 955, la Solomon R. Guggenheim Museum"din New York se deschide o
"
retrospectivă Constantin Brâncuşi, cuprinzând 59 de sculpturi, desene şi guaşe, care
este mutată în ianuarie 1 956 la Muzeul de Artă din Philadelphia. Un comitet
cetăţenesc din Chicago a luat iniţiativa ridicării unei Coloane rară sf'arşit, înaltă de
1 25,5 metri urmând ca ea să fie comandată lui Brâncuşi. Î n decembrie 1 956 a început
studiul pentru sculptura de la Chicago, coloană trebuia să aibă acum 400 de metri din
oţel oxidat şlefuit, o adevărată minune a lumii. În iarna anului 1 957 au loc ultimele
expoziţii la New York, Philadelphia şi Palm Beach - Florida, cu lucrări ale
sculptorului român Constantin Brâncuşi, aflat încă în viaţă. La 1 6 martie 1 957,
Constantin Brâncuşi se stinge din viaţă 1 30
Unele dintre lucrările sale au fost achiziţionate de marele muzee şi din Statele
Unite, ca semn al recunoaşterii valorii de excepţie pe care o reprezintă pentru evoluţia
artei moderne universale.
-

-

130

Dan Grigorescu, Brâncuşi, Editura Meridiane, Bucureşti, 1 980.
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Marcel Guguianu, strălucit sculptor în mannură ş i bronz, a fost invitat la
inaugurarea noii Galerii de Artă "Countess Madeleine" din New York, în 1 989. ,,A
fost de faţă un foarte mare număr de participanţi, printre care: ambasadori acreditaţi la
ONU, reprezentanţi ai unor centre internaţionale de cultură, ai presei, protagonişti din
teatru, cinematografie, muzică, mari Galerii de artă, colecţionari, Radio, Televiziune,
muzee, critică de artă etc. Lucrările artistului au fost unanim remarcate cu elogii,
subliniind astfel afirmaţia unui autorizat (Gian Marco Vernier, n.n.) că "un alt original
sculptor din Carpaţii României bate cu autoritate la porţile Americiz"'' 131 Expoziţia sa
a urmat apoi traseul oraşelor nord - americane: Washington, Los Angeles, Florida; de
acolo şi-a expus lucrările la Buenos Aires (Argentina).
O parte din lucrările artistului român au fost transferate temporar la Centrul
Cultural Românesc din Manhattan/New York. Expoziţia inaugurată la 26 februarie
1 992 sub genericul "Guguianu. Retrospective 1 946- 1 992" s-a înscris ca un mare
eveniment cultural, datorat excepţionalelor calităţi artistice ale operelor expuse, cât şi
reputaţiei internaţionale a sculptorului român. Unele lucrări ale maestrului au fost
achiziţionate de către marele muzee americane din New York (Metropolitan şi
Guggenheim).
"Marcel Guguianu se dăruieşte cu pasiune şi perseverenţă sculpturii în mannură
şi bronz a torsurilor, nudurilor feminine, portretelor, realizând de-a lungul anilor o
operă plină de poezie şi tandreţe, cuceritoare prin căldură şi sinceritate. O operă ce a
făcut înconjurul lumii, ca un veritabil ambasador al artei româneşti, bucurându-se de
}auri şi aprecieri pretutindeni unde a poposit. . . " 1 3 2
Marcel Guguianu a mai participat ca invitat să expună şi la Galeriile Weintraub
din New York, apoi la inaugurarea Muzeului de Artă Modernă din Ierusalim ( 1 992), la
Ambasada României din Washington D.C.(l 992- 1 993), la Washington INTERSAT
( 1 994), Banca Mondială, Washington D.C. ( 1 995, 1 996), Miami-Florida ( 1 995),
Fondul Monetar Internaţional, Washington D.C.(l 997)133
Revelaţia lui devine ritmul mişcării feminine, mereu căutându-o şi mereu
pierzând-o pentru a o regăsi într-o agoniseală de sute de opere. El nu creează zboruri,
ci ademeneşte. O linişte misterică dezvăluie Eden patimii omeneşti îmburându-se de
harul pe care Dumnezeu l-a dat Evei pentru renaşterea lumii. Nici un alt sculptor nu s
a multiplicat în atâta lumină mişcătoare a formelor virgine şi materne, ingenue şi
fruste, pure şi în extaz despre care artistul însuşi spune că sunt « fecundităţi abisale)).
Parcă nu ştii de unde să le ei, dar ştii unde să le aşezi în misterioase etnii care
înfrwnuseţează şi perpetuează omenirea" 1 34
Cunoscuta sa sculptură Ciocârlia a fost selectată pentru a fi montată în faţa
sediului Băncii Mondiale din Washington D.C. ( 1 996), ca o înaltă apreciere a valorii

131

1 32

Marcel Guguianu la New York, în ,. Cronica ", Iaşi, II, nr.3 ( 1 25 1 ), 1 9 ianuarie 1 990.
Adriana Stoica, Marcel Guguianu şi Fundaţia sa, in ,. Diplomat Club ", Curierul vieţii diplomatice,

moderne şi al lumii afacerilor, nr. I 5, 1 993.
133 Vezi Valentin Ciucă, Mitologii subiective. Guguianu, Editura Art XXI , 2008; Lucia Valentina Stanciu,
Marcel Guguianu. Simfonia luminii. Opere din întreaga lume, Editura RAO, 20 I l ; idem, Mărturii despre
artă şi viaţă. Marcel Guguianu. Schiţe şi aforisme, 20 I l .
1 34 Vezi Lucia Valentina Stanciu, Marcel Guguianu. Simfonia luminii,
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internaţionale a sculptorului român, gratulat cu titlul de sculptor cosmic" Dintre
"
"
statui, femei şlefuite de vântul anilor şi al suspinelor îndrăgostiţilor este gata să-şi ia
zborul «Ciocârlia)) lui - afurna Gian Marca Vernier. În 1 997, cu ocazia celui de-al
XIX-lea Congres al Academiei Româna-Americane de Artă şi Ştiinţe (A.R.A),
desfăşurat la Northampton, lui Marcel Guguianu i s-a conferit "Premiul Ionel Jianu"
pentru sculptură (3 noiembrie 1 994), iar la 5 noiembrie, în cadrul INTELSAT-ului din
Washington a inaugurat un vernisaj, primind Diploma A.R.A.
,,Fundaţia Marcel Guguianu", gândită ca o instituţie permanentă de cultură, de
"
cuprindere internaţională, destinată dezvoltării artelor româneşti şi onorării
personalităţii şi operei maestrului"( l 992) are filiale şi la New York şi la Buenos
Aires 1 3 5
Cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani, Liga pentru unitatea culturală a
"
românilor de pretutindeni" a dedicat un număr omagial al publicaţiei ,,Neamului
Românesc" . Cu aceeaşi ocazie i s-a acordat din partea preşedintelui României, Ion
lliescu, Steaua României" în grad de Cavaler, s-a publicat albumul monografie
"
semnat de cunoscutul critic de artă, Valentin Ciucă, intitulat Mitologii subiective.
Guguianu. În 20 1 1 se editează două lucrări semnate de Lucia Valentina Stanciu:
Mărturii despre artă şi viaţă. Marcel Guguianu. Schiţe şi aforisme; Simfonia luminii.
Opere din întreaga lume. Marcel Guguianu, la Editura RAO.
Participarea unui număr important de scriitori, istorici, economişti, medici,
biologi, specialişti în energia atomică, actori, artişti plastici, muzicieni, solişti lirici, de
muzică uşoară şi populară, ansambluri folclorice, sportivi cu diferite ocazii pe
teritoriul american (vizite, seminarii, simpozioane, conferinţe, congrese, spectacole,
olimpiade etc.), legăturile mai strânse cu diaspora română, au contribuit la
intensificarea relaţiilor multilaterale dintre Statele Unite ale Americii şi România. Au
urmat şi ale congrese, sesiuni şi simpozioane ştiinţifice la care au fost invitaţi să
participe cercetători, oameni de ştiinţă şi cultură români. Şi în domeniul artelor
plastice, a muzicii se înregistrează progrese în domeniul schimburilor culturale, dar pe
ansamblu există multe restricţii din partea organelor de securitate în ceea ce priveşte
acordarea vizelor de ieşire din ţară. Mulţi dintre cei plecaţi renunţă să se mai întoarcă,
cu riscul unor măsuri coercitive ce se puteau aplica celor rămaşi acasă.

APĂRĂTORI AI DEMOCRAŢIEI
Aprecieri elogioase despre comportamentul cetăţenilor americani de ongme
română au fost făcute de-a lungul timpului, mai ales privind contribuţia adusă în cele
două războaie mondiale. La aniversarea Asociaţiei femeilor române" din Detroit, în
"
octombrie 1 927, primarul oraşului John Smith declara: ,,Românii sunt cele mai bune
elemente şi cei mai constanţi cetăţeni dintre toţi locuitorii Detroitului, care respectă
legi/e" 136

135

136

Adriana Stoica, op. cit.
Vezi Christine Avghi Galitzi, op. cit., p. 1 3 1 .
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Conform recensământului din 1 960 în Statele Unite se afla un număr de 233.805
cetăţeni de origine română; la aceştia trebuie adăugaţi cei din Canada. Românii
americani şi-au însuşit cele mai bune tradiţii americane de democraţie, condamnând
energic între cele două războaie mondiale activitatea rasistă, xenofobă, antisemită şi
anticatolică a Ku-Klux-Klanului şi a celorlalte organizaţii extremiste, denunţând
pericolul reprezentat pe plan internaţional de ascensiunea fascismului în Italia şi
nazismului în Germania, de pretenţiile revizioniste ale Ungariei horthiste şi altor
membre din Axă, manifestându-şi îngrijorarea faţă de activitatea unor grupări şi
partide politice de dreapta din România.
Poziţia democratică, antifascistă a grupărilor româneşti din Statele Unite ale
Americii s-a concretizat printre altele, în participarea unui număr de români americani
la apărarea Republicii Spaniole în anii 1 93 5- 1 937, în prezenţa a peste 8.000 de români
în forţele terestre, navale şi aeriene americane în cel de-al Doilea Război Mondial, în
fondurile colectate pentru efortul de război de ,,Alianţa pentru democraţie a românilor
americani"
După război, în condiţiile instituirii Cortinei de Fier şi a regimurilor comuniste
într-o serie de state precum şi România, a sporit numărul emigranţilor români în
Statele Unite ale Americii care a devenit principal avanpost al luptei anticomuniste pe
glob. Multe personalităţi româneşti emigrase în Statele Unite ale Americii după 1 940:
profesorul Mircea Eliade, fostul ministru de Externe Constantin Vişoianu,
biochimistul George Emil Palade, fostul ambasador Alexandru Cretzianu, fostul prim
ministru general Nicolae Rădescu, profesor de fizică atomică Mihai Fotino, istoricul
Ştefan Fischer-Galaţi, fostul şef legionar preotul Viorel Trifa, inginerul Nicolae Dates,
dirijorul Ionel Perlea ş.a.
"Pe Teritoriul ţărilor capitaliste - se menţiona într-un raport din 24 februarie 1 967
al Secţiei de Propagandă şi Agitaţie a C.C. al P.C.R., Ministerului de Externe şi
Ministerului de Interne - se află în prezent cea 620.000 de persoane de naţionalitate
română, majoritatea acestora fiind stabilită în Statele Unite şi Canada (circa 450.000),
R.F.G., Franţa, Brazilia şi Argentina. Un număr mai redus era identificat în Austria,
Spania, Italia, Anglia, Venezuela, Australia şi Noua Zeelandă. 90% dintre ei părăsiseră
România între anii 1 905- 1 94 1 . Erau amintiţi cei 500.000 de macedo-români aflaţi în
nordul Greciei, 90.000 de saşi-români stabiliţi în Germania de Vest şi Austria, şi cei
400.000 de evrei-români emigraţi în Israel" Prezidiu] Permanent al C.C. al P.C.R. şi,
ulterior, Biroul şi Secretariatul Partidului au dezbătut acest raport şi "tovarăşii" au
ajuns Ia concluzia că " românilor din afara graniţelor trebuie să li se acorde o mai mare
atenţie" Şi avantaje. Nu tuturor românilor, ci numai acelora care "acceptau starea de
lucruri existentă în România acelor ani" 137
În perioada dezgheţului ceauşist", a intensificării relaţiilor economice şi cultural
"
ştiinţifice româno-americane, de la sfărşitul deceniului al şaptelea şi prima jumătate a

"
137 Raportul atrăgea atenţia impotriva unor colonii româneşti
" reacţionare şi sublinia necesitatea
consolidării " coloniilor progresiste " din S.U.A., Canada, italia, Franţa, Austria şi Anglia. S-a analizat
activitatea bisericilor româneşti şi prelaţilor din străinătate şi s-a propus diferite acţiuni " cultural
patriotice ", inaugurarea in diferite oraşe din străinătate a unor restaurante româneşti, să se permită mai
multor orchestre şi cântăreţi să
plece cu contract în
străinătate etc.
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deceniului următor, mai mulţi intelectuali români au putut circula în Occident, inclusiv
în Statele Unite ale Americii unde au putut vedea pe viu marile progrese ale
democraţiei americane, evoluţia de excepţie a culturii şi civilizaţiei în această parte a
lumii.

În februarie 1 968 s-a înfiinţat un Institut Americana-Român de cercetări", cu
"
sediul în oraşul Mc Keesport, din vecinătatea Pittsburgh-ului sub conducerea lui John
Halmaghi, a cărui familie era originară din părţile Sibiului, şi emigrase în Statele
Unite. Institutul cuprindea departamente" şi secţii regionale" şi avea ca obiectiv să
"
"
"
promoveze şi să desf'
aşoare activităţi pentru culegerea de date privitoare la România,
cu obiectivul de a crea o documentare ştiinţifică asupra problemelor istorice, religioase
şi culturale româneşti" S-a intensificat schimbul de valori româno-americane pe linie
ştiinţifică şi culturală. Istorici, scriitori, ingineri, doctori, artişti au vizitat Statele Unite,
participând la seminarii, conferinţe, congrese internaţionale, dezbateri pe diferite
probleme, predând cursuri la universităţi şi institute de cercetări americane în calitate
de visiting profesor; studenţi români au primit burse pentru a studia la Harvard sau
Columbia University.
Unii dintre ei, au refuzat să se mai întoarcă în ţară, considerând că aici, pot atinge
performanţele ştiinţifice şi culturale, r
ară teama îndoctrinării politice şi riscului
permanent de a-şi pierde libertatea în închisorile comuniste. Situaţia relaţiilor româna
americane s-a deteriorat după 1 980, când formele totalitarismului ceauşist îmbrăcase
forme aberante. În perioada Războiului Rece, diaspora română şi-a diversificat
formele de propagare prin mass-media, un rol important jucându-1 presa, radioul şi
mai târziu televiziunea, literatura politică, dezbaterile, conferinţele, legăturile directe
sau indirecte cu elemente anticomuniste din ţară etc. Postul de radio Vocea Americii"
"
cu emisiune şi în limba română a jucat un rol fundamental în prezentarea adevăratei
feţe a totalitarismului comunist în România, în vederea menţinerii treze a conştiinţei
românilor, îndemnurile permanente de a găsi mijloacele pentru trecerea la un proces
de democratizare şi respectarea drepturilor fundamentale ale omului.
În zilele fierbinţi ale revoluţiei decembriste din România, prima revoluţie
transmisă

in direct la posturile de televiziune, alături de agenţiile de presă

internaţionale, ,,Radio Europa Liberă", BBC", ,,Radio Vocea Americii" a relatat
"
momentele cheie care au dus la căderea regimului ceauşist şi a comunismului în
România, îmbărbătându-i pe români. În seara zilei de

22

decembrie 1 989, Radio

Vocea Americii" difuza în buletinul de ştiri prezentat de Adriana Melnic:
"
La scurt timp după răsturnarea regimului Ceauşescu, Comunitatea Economică
"
Europeană a dat publicităţii o declaraţie prin care se angajează să coopereze cu
România. Miniştrii statelor membre din Piaţa Comună, întruniţi la Conferinţa de la
Paris, au întrerupt convorbirile cu miniştrii ţărilor arabe pentru a ţine o consfatuire
extraordinară asupra situaţiei din România. Într-un comunicat comun, miniştrii din
Comunitatea Economică Europeană aduc un omagiu cetăţenilor din România care au
plătit scump pentru a recăpăta libertatea. Comunitatea Economică Europeană a
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transmis condoleanţe familiilor victimelor secerate de forţele de represmne ale
regimului Ceauşescu 138
În Micro-Magazin, ediţie specială, decembrie 1 989, Cătălina Luminiţa Ligi
publica un emoţionant editorial, care reflecta starea de spirit, bucuria şi suspiciunile
epocalului eveniment ce urma să schimbe faţa României şi să o readucă în familia
democraţiilor occidentale:
"Evenimentele din ultimele două săptămâni mi-au umplut inima de bucurie,
speranţă, nelinişte şi adâncă tristeţe. Bucurie - pentru că ţara noastră iubită este, în
fme, eliberată de sub cruda şi demonica dictatură a clanului Ceauşescu şi a acoliţilor
lor. Bucurie - în faţa perspectivei unei Românii libere şi democratice. Timp de 44 de
ani, poporul român a trăit în ghearele comunismului. Însă, în ultimii 24 de ani,
Ceauşescu a dus acest avorton peste orice capacitate de înţelegere umană. Regimul lui
de teroare a aruncat ţara într-un abis din care, doar acum, a început să iasă, plătind un
imens preţ de sânge nevinovat.
Bucurie şi mândrie - pentru curajul românilor. Spiritul lor nemuritor a făcut
posibilă această renaştere. Ei sunt cei care vor duce România, mai prosperă şi mai
frumoasă ca niciodată şi, cel mai important lucru, liberă în secolul XXI.
În acelaşi timp, mă nelinişteşte felul în care actualul guvern provizoriu contribuie
la dezvoltarea unei Românii libere şi democratice. Deşi tiranii şi-au meritat sf'arşitul,
procesul şi executarea lor în secret m-au făcut să mă gândesc la motivul pentru care s
a procedat în acest fel. Este adevărat că, strategic, a fost un lucru necesar. Oricum, mă
întreb dacă anumite motive personale nu au jucat un anume rol. Majoritatea noilor
conducători sunt comunişti care, de-a lungul anilor, au servit guvernul lui Ceauşescu.
Oare un proces public ar fi putut scoate la lumină dovezi compromiţătoare la adresa
lor?
Sper că actualii guvernanţi îşi vor respecta programul anunţat, în special ţinerea
de alegeri libere cât mai curând posibil. Noi vom urmări cu atenţie. Mai mult de atât,
poporul român, care a plătit în mod crud şi devastator pentru libertatea lui, nu va
permite nimănui să-/ lipsească din nou de libertate.
Acest preţ, acest masacru, îmi umple inima de tristeţe. Sufletul meu simte, dar
mintea mea refuză să înţeleagă. Masacrarea unor oameni nevinovaţi, tortura şi
brutalitatea mă împiedică - şi sunt sigură că acest lucru este adevărat pentru noi toţi să sărbătoresc pe deplin eliberarea poporului nostru. Din acest motiv, ediţia aceasta a
Micro-Magazinului, ca şi cea precedentă, apare în doliu, în memoria nenumăratelor
mii de victime care nu vor mai vedea niciodată fructele sacrificiului lor. Aceşti eroi
vor trăi pentru totdeauna în inimile şi conştiinţele noastre" 139
În 1 99 1 , Alexandru Duvan a tipărit o lucrare, intitulată Revoluţia Română văzută
de ziarişti americani şi englezi, în care sublinia că ,,Antologia de faţă este un tribut
adus acelui moment: 22-26 decembrie 1 989, când poporul român a fost, pentru câteva
zile, eroul întregii omeniri . . . Antologia este o selecţie de articole . . . Alegerea lor este
întâmplătoare, în parte de nevoie, în parte deoarece autorii au considerat că în acest
1 38 Vezi Institutul Revoluţiei Române din decembrie 1 989, Caietele Revoluţiei, nr. 2, 2005, p. 42.
1 39 Micro-Magazin, ediţie specială decembrie 1 989, p. 1 , în Institutul Revoluţiei Române din decembrie
1 989, Caietele Revoluţiei, nr.2,
2005, p. 43.
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fel, se păstrează mai bine caracterul năvalnic, inegal şi de multe ori contradictoriu al
1
presei libere" 40
Relaţiile dintre diaspora română şi România s-au amplificat în perioada
postdecembristă. A crescut interesul pentru punerea în valoare a unor mari
personalităţi româneşti, mai ales dacă au avut şi o legătură cu Statele Unite ale
Americii. În 5 ianuarie 2006 a avut loc premiera absolută în Statele Unite cu opera
Oedip de George Enescu. În noiembrie 2007, Universitatea Illinois din Urbana Champaign a găzduit o serie de manifestări legate de comemorarea a 50 de ani de la
moartea marelui compozitor şi pianist român George Enescu. Baritonul Ştefan Ignat
de la Opera Română din Bucureşti, care prin vocea excepţională şi expresivitatea
scenică impresionantă a încheiat spectacolul, a făcut ca publicul să ovaţioneze în
picioare, opera Oedip. Evenimentul s-a derulat cu sprijinul Institutului Cultural Român
Iliinois Arts Council, University of Illinois at Urbana-Champaign. La acest Festival
Enescu au fost prezenţi Horia Roman Patapievici, Sorin Dumitriu Duncan,
ambasadorul României la Washington, George Predescu, consulul general de la
Chicago.
Compania de teatru Gestual Art şi NARPA, Camera Română de comerţ din
Chicago a prezentat spectacolul muzical Remember Maria Tănase în interpretarea
Claudiei Negroiu, în 3 iunie 20 1 1 , în Biserica Naşterii Domnului, iar în 3 decembrie
20 1 1 la Centrul Cultural Român din Chicago.
Asociaţia Studenţilor Străini din zona Washington D.C (AMSTROM- D.C),
Columbia University, University of Illinois, University of Minesota ş.a., îşi propune o
implicare energică în activităţi relevante pentru românii care doresc să studieze,
studiază sau au studiat în S .U.A.; facilitează tranziţia la noul stil de viaţă pentru
studenţii români nou veniţi în S.U.A.; iniţiază colaborări cu alte organizaţii studenţeşti
cu scopul de a facilita integrarea; facilitează colaborări între organizaţiile studenţilor
români din S.U.A; promovează evenimentele organizaţiilor locale pe site-ul Filialei
Ligii Studenţilor Români din Străinătate (LSTS - S.U.A); stimulează promovarea
rezultatelor academice excepţionale; organizează evenimente cu ocazia Zilei Naţionale
a României, sărbători de Paşti, sărbători de iarnă, 1 Martie; organizează spectacole
artistice cu specific românesc; intermedierea relaţiilor academice şi profesionale a
românilor care studiază în S.U.A cu forurile de specialitate din România.
Lansarea filialei LSRS, la 1 7 aprilie 20 1 0, la Washington D.C cu sprijinul direct
al Ambasadei României a marcat un moment istoric pentru comunitatea numeroasă a
tinerilor români din Statele Unite. Prin eforturile echipei de voluntari LSRS din S.U.A
există un forum de organizare şi o voce reprezentativă pentru toţi studenţii şi
absolvenţii români ai universităţilor americane. Evenimentul a reunit membri LSRS,
reprezentanţi ai statului român, ai diasporei româneşti, ai asociaţilor studenţeşti şi
profesionale, jurnalişti, membrii marcanţi ai mediului academic, cultural, diplomatic şi
de afaceri de pe teritoriul S.U.A.
Filiala LSRS din S.U.A a organizat în seara zilei de 27 iulie 20 1 0 evenimentul
Studenţi
români în S.U.A" La sediul Consulatului Român de la New York, nouă
"

140

Revoluţia Română văzută de ziarişti americani şi englezi, Editura Evenimentul, Bucureşti, 1 99 1 .
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elevi din România cu rezultate remarcabile la olimpiade internaţionale au avut ocazia
să întâlnească tineri absolvenţi şi studenţi la universităţi de prestigiu din S.U.A., care
au împărtăşit detalii din propria experienţă despre viaţa universitară. La eveniment au
participat domnul Consul General Pietro Pavoni, doamna Ambasador al României la
Naţiunile Uite Simona Miculescu, doamna Consul General Adjunct Andreea Berechet,
domnul profesor universitar Liviu Iftode (Universitatea Rutgers), doamna profesoară
Florina Mărăcine (conducător de grup) şi 1 2 tineri români din S.U.A.
Celebrarea Zilei Naţionale a României la New York (30 noiembrie 20 1 0 şi 20 1 1 )
a constituit o nouă ş i prestigioasă iniţiativă a LSRS-SUA cu sprijinul Centrului Est
European al Universităţii Columbia din New York, al Consulatului General al
României la New York, studenţilor şi absolvenţilor români de la Columbia, NYU,
Cornell şi alte universităţi de prestigiu şi World T.V. Marcarea Zilei Naţionale a
României s-a făcut în prezenţa studenţilor români din New York, profesorilor,
demnitarilor români şi prietenii americani. Atmosfera festivă a fost completată de
muzică şi bucate tradiţionale, filme şi fotografii din România. Evenimentul, intitulat
Celebrată România" , a avut loc în clădirea de Relaţii Internaţionale a Universităţii şi
"
a fost organizat de Filiala S.U.A a LSRS, împreună cu Catedra "Nicolae Iorga" de
Limba şi Cultura Română de la Universitatea Columbia. Printre invitaţi s-au numărat
prof. Mona Momescu, gazda evenimentului şi şefa Catedrei, Marian Pârjol, Consulul
General al României la New York, Simona Miculescu, Ambasadorul României la
Naţiunile Unite şi dr. Cecilia Dragomir.
Încheind capitolul despre emigraţia română se poate conchide că aceştia au
căutat să se integreze în societatea americană, aducându-şi contribuţia, de-a lungul
anilor, la fourirea naţiunii americane, alături de cultivarea specificului românesc şi
preocuparea activă faţă de evoluţia internaţională a României, vechea patrie de
origine. Românii americani au adoptat genericul optimist care diriguieşte
comportamentul acestei mari naţiuni: " Live for today, dream for tomorrow, learn for
yesterday ", adică " Trăieşte pentru azi, visează pentru mâine, învaţă din trecut " 1
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