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Abstract: Published in 2021 at Pro Universitaria Publishing, Bucharest, the book „American 

Exceptionalism between Utopian Dream and Reality”, written by Dana Rus, is an endeavour on the 

structure, function and role of the idea of exceptionalism in the construction of the American identity. 

At the same time, a specific endeavour of the author is the analysis of the exceptionalist attitudes in 

relation with reality. If the relevance of the idea of exceptionalism in articulating the American 

identity cannot be questioned, the arguable aspect is – including through the perspective of 

contemporary events – the extent to which the exceptionalist assertions represent or not  a correct or 

demonstrable reflection of reality. This book approaches this problematic area of the American 

identity and of its specific modalities of representation.  
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Apărută în 2021 la Editura Pro Universitaria, București, cartea „American 

Exceptionalism between Utopian Dream and Reality” („Excepţionalismul american între vis 

utopic şi realitate”), semnată de Dana Rus, constituie un demers asupra structurii, funcţiei şi 

rolului pe care îl are ideea de excepţionalism în construirea identităţii americane. În acelaşi 

timp, un demers specific al autoarei îl constituie analiza atitudinilor excepţionaliste în raport 

cu realitatea. Dacă relevanţa ideii de excepţionalism în articularea identităţii americane nu 

poate fi pusă sub semnul întrebării, ceea ce este discutabil -inclusiv prin prisma 

evenimentelor lumii contemporane- este măsura în care aserţiunile excepţionaliste reprezintă 

sau nu o reflectare corectă, demonstrabilă a realităţii. Cartea de față abordează această zonă 

problematică a identității americane și a modalităților sale specifice de reprezentare. 

Abordarea pe care Dana Rus o propune în cartea sa este din capul locului una duală, 

așa cum reiese și din titlu, și îndrăzneață, dacă ar fi să ne referim (numai) la introducere, în 

care ne anunță (pe cât de simplu, pe atât de șocant) că „America nu există”. Astfel, dualitatea 

pe care mizează autoarea vizează planuri multiple, are (re)surse multiple, motivații multiple; 

este vorba, așadar, despre ambivalența miturilor ce stau la baza formării identității americane 

„excepționale”, despre o Americă ce (se crede că) există în realitate versus „cealaltă” 

Americă, de care autoarea își amintește că a devenit conștientă în copilărie și adolescență (în 

ultimii ani ai comunismului în România) prin intermediul zvonurilor (venite și întreținute pe 

filiere underground, uneori chiar riscante și considerate ilegale), care conturau locuri 

îmbelșugate și libere și/sau locuri ale pierzaniei, ale promiscuității, ale violenței. 

Candoarea cu care autoarea ne expune motivațiile multiple care stau la baza cărții nu 

face decât să aducă un plus de valoare căci, nu-i așa? scrierea unei cărți reprezintă o 

adevărată călătorie inițiatică în sine și în Celălalt, pentru o mai profundă înțelegere a sinelui și 

a Celuilalt. Doar că, în această călătorie, autoarea dă dovadă de o elegantă combinație de 

idealism și maturitate culturală, care îi permite o abordare complementară a subiectului pe 

care îl dezbate în carte. Mai mult, autoarea cărții reușește să își mențină echilibrul în acest 

periplu dual, și trece dincolo de declarata motivație personală în scrierea cărții; astfel, ea își 
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cimentează preocupările americanistice încă din timpul studiilor de licență, de masterat și de 

doctorat, culminând (deocamdată) cu scrierea acestei cărți, bazată pe teza de doctorat, 

susținută la Universitatea Al.I.Cuza din Iași.  

Autoarea operează, așadar, o analiză a miturilor esențiale ale americanismului: 

frontiera, visul american şi excepţionalismul american. Aceste elemente, aflate într-o relaţie 

de interdependenţă, reprezintă o accepţiune mitizată care facilitează percepţia Americii. Prin 

analiza originilor acestor mituri, a unor instanţe reprezentative ale manifestării lor ca mituri 

definitorii ale spaţiului cultural american, autoarea încearcă găsirea unui element comun ce 

ţine de o percepţie iluzorie a realităţii, care a permis construcţia unei structuri identitare în 

termeni excepţionalişti. 

Prin volumul de față, autoarea propune o reprezentare a Americii conturată între iluzie 

şi real, ca o versiune idealizată a realităţii. Prin argumente istorice și culturale atent 

documentate, se sugerează existenţa simultană a două entităţi distincte în ceea ce priveşte 

percepţia Americii: pe de o parte, teritoriul real, delimitat fizic, iar pe de altă parte, un spaţiu 

alternativ, juxtapus celui geografic, care este în esenţă o invenţie discursivă. Ipoteza pe care o 

susţine lucrarea de faţă se referă la premisa conform căreia atribute ca „excepţional”, 

„infailibil”, „unic”, care au acompaniat, în timp, o anumită percepție a fenomenului american, 

sunt ataşate acestei creaţii imaginative datorate percepţiei mitizate, şi nu realităţii obiective. 

Cartea este structurată pe cinci capitole generoase și bine documentate, fiecare 

marșând pe conturarea ideii de iluzie, idealism, singularitate, vis, imaginar/t. Astfel, ea 

propune o savuroasă cartografiere a americanismului văzut atât prin prisma idealismului cât 

și a pragmatismului (cumva implicit). Notăm preocuparea cu care autoarea fixează 

ancadramentul teoretic atent documetat (vezi informațiile refertoare la identități individuale și 

de grup, conceptul de identitate, rolul Celuilalt, structurile identitare tradiționale și deviațiile 

lor, spațialitatea mitică și frontalieră, mit și ideologie, teorii excepționaliste, aspecte 

religioase și misionare), alături de reperele pe care se conturează dualitatea visului american, 

dihotomia bine-rău, idealismul bazat pe moralitate, distințiile între valori, dilema lingvistică, 

implicațiile manipulării și deziluziei. 

Dana Rus propune, așadar, o interpretare echilibrată și bine scalată a identității 

americane, întrucât invită cititorul să reflecteze asupra fațetelor care aglutinează 

individualitatea unui popor atât de controversat. Versatilitatea autoarei constă și în faptul că 

trece cu eleganță prin expunerea straturilor ce capătă conotații variate, de la cele identitare, 

ideologice, sociale, politice până la cele de natură psiholingvistică. Nici aspectul excepțional 

din retorica discursurilor prezidențiale analizate la sfârșitul cărții (cel al lui Abraham Lincoln, 

al lui Ronald Reagan și al lui George W. Bush) nu scapă atenției autoarei, care subliniază 

coagularea ideilor de idealizare a realității ca fiind o practică a acestul tip de discurs, 

indiferent de epoca istorică. De altfel, am putea susține că nu e nimic rău (sau nou) în a 

motiva masele prin apelul la măreție, excepțional, identitate națională, atâta vreme cât nu se 

cade în păcatul exagerărilor care nu sunt chiar străine (de altfel) de ideea de america.  

Este remarcabil faptul că autoarea cărții American Exceptionalism between Utopian 

Dream and Reality rămâne cerebrală și racordată la realitate în îndrăzneața ei aventură de 

mapare a excepționalismului american. Coordonatele pe care ea le trasează păstrează o 

dezirabilă echidistanță și conturează o lume în care întrepătrunderile sunt firești, chiar 

complementare. Așadar, cartea spre analiză își susține pe deplin ideile semnalate în titlu, 

constituindu-se într-un studiu cu un substrat cultural și noțional coerent al conceptului de 

excepționalism în construcția identității americane. 

 


