ACADEMIA ROMÂNĂ
ANUARUL INSTITUTULUI DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE
„GHEORGHE ŞINCAI”

VII, 2004
……………………………………………………………………………
Cuprins
Lista autorilor .......................................................................................... .6
Aniversări
Corina Teodor, RaŃiuni de stat şi strategii matrimoniale în Moldova lui
Ştefan cel Mare ........................................................................................ 9
Istoria ecleziastică şi a vieŃii religioase
Carmen Dorlan, Tipăriturile religioase româneşti bălgrădene de la
mijlocul secolului al XVII-lea şi identitatea confesională ortodoxă . .20
Ana Maria Negoi Roman, În căutarea identităŃii naŃionale în Roma
luminilor. Gheorghe Şincai (1774-1779)............................................... 35
Daniel Dumitran, Între toleranŃă şi necesitatea convertirii. Raporturile
dintre greco-catolici şi ortodocşi în Transilvania la sfârşitul secolului
al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea ..................................... 46
Imaginea celuilalt. Viziuni româneşti şi străine
Sorin Şipoş, Un călător francez prin łările Române: căpitanul Aubert
.................................................................................................................. 66
Marian Zăloagă, Imaginea lui Iosif al II-lea în scrisul săsesc între anii
1770-1790................................................................................................. 79
Grigore Ploeşteanu, Domnia lui Gheorghe D. Bibescu (1842-1848)
reflectată în „Allgemeine Zeitung” din Augsburg............................. 101
Carmen Andraş, NaŃiune, gen şi literarizarea României în proza
engleză contemporană. Un tărâm îndepărtat al legendelor şi poeziei
................................................................................................................ 120

Regimul comunist şi moştenirea sa – la o relectură
Silviu Moldovan, Între instaurarea unui guvern antinaŃional şi o falsă
reconciliere naŃională. Cazul foştilor prizonieri în Uniunea Sovietică
................................................................................................................ 131
Nina Negru, Strategia sovietică în formarea intelectualităŃii noi a
R.S.S. Moldovenească în anii 1944-1951 ........................................... 149
Novák Csaba-Zoltán, ConsideraŃii privind manifestarea identităŃii
naŃionale în perioada instaurării comunismului în România .......... 169
Vasile Cernat, Trecut glorios şi viitor european: protejarea identităŃii
naŃionale în condiŃiile unui prezent dureros ...................................... 178
Elite culturale
Ioan Chiorean, Rolul intelectualităŃii artistice de formaŃie europeană
în viaŃa cultural-spirituală a Transilvaniei în perioada dualismului
austro-ungar.......................................................................................... 189
Dorina N. Rusu, „Neamul Românesc” – un ziar al istoriei românilor
................................................................................................................ 207
Mihai Sorin Rădulescu, ContribuŃii la cunoaşterea francmasoneriei
româneşti în primele trei decenii ale secolului XX (Lojile „Munca” şi
„Unirea” din Bucureşti)....................................................................... 233
Cornel Sigmirean, Istoria elitelor româneşti din Transilvania în
istoriografia postcomunistă .....................................................................266
Incursiuni în istoria ideilor
Simion Costea, ConsideraŃii privind documentele programatice de
politică externă a României în deceniul al treilea ............................. 281
Vasile Dobrescu, Doctrina economică Ńărănistă între idealism şi
realitate .................................................................................................297
Nicoleta Sălcudeanu, Ideea naŃională, ideea europeană..................... 309
Alexandru Zub, Istorie, memorie şi morală în lumea postcomunistă324

Miscellanea
Fábián István, RelaŃiile între Dacia sud-vestică şi Imperiul Roman
între cea de-a doua jumătate a secolului III - secolul V. Aspecte
politico-militare .................................................................................... 335
Simon Zsolt, ConscripŃiile urbariale din 1785 –Valea Bandăului
(III).........................................................................................................351
Recenzii şi note de lectură ............................................................... .....368
Activitatea ştiinŃifică a Institutului de Cercetări Socio-Umane
„Gheorghe Şincai” în anul 2004 ......................................................... 408

