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readuce pe cărturar in conştiinţa contemporană, exprimîndu-ne m;:ii
plastic, îţi aşază opera s a pe masă, un lucru important dacă ne gîndim
că nu la puţini li s-a întîmplat ca pentru a vedea, consulta ori a ;:ifla
ceva despre Răspundere desgurzătoare, Diregătoriul bunei creştere s:rn
Anticile romanilor au trebuit să-şi îndrepte paşii spre bibliotecile documentare.
Prin argumentele aduse, considerăm ap<1riţia editorială de la Facla
un act de cultură, de culturalizare, ce se impune. Nu încheiem înainte
de-a adresa cuvîntul de laudă editurii din Timişoara, pentru ţinuta
.aleasă, elegantă, a acestei cărţi.
1

FLORIAN

DUDAŞ

MARTHA BIBESCU,
Jurnal politic 1939-1941. Editura

Pollitică, Bucureşti,

1979, 238 p.

Interesantă categorie de izvor istoric, ,,jurnalul personal" a constituit dintotdeauna conflictul de taină, prietenul sincer şi devotat al adevăratelor personalităţi ale culturii sau vieţii politice. Prinse în vîltoarea
muncii, a creaţiei de excepţie, a luptei cu viaţa, total, sau numai în parte
potrivnică idealului cu care s-au identificat prin acumulări treptate şi
meditaţie personalităţile şi-au găsit refugiu în scrisul destinat mai
întîi lor înşile, de multe ori singurul prieten în momente de zbucium,
suferinţă şi speranţă.

Un „jurnal personal!" se deosebeşte din multe puncte de vedere de
o carte de „memorii". Dacă „memoriile" se scriu deobicei la sfîrşitul
unei cariere din viaţă sau chiar spre sfirşitul vieţii, cînd amănuntele
şi coloratura specifică momentului istoric pot să fie scăpate din vedere,
să se estompeze odată cu rscur.gerea anilor, îndemnîind nu odată pe autori să fie mai puţin critici cu succesele şi insuccesele propriei vieţi,
,,jurnalul personal" îil considerăm ca exprimînd m,ai autentic sentimentele confesorului şi realitatea din jurul său, în care este mai mult sau
mai puţin implicat, tocmai ,prin însemnările zilnice sau aproape zilnice
pe care le înscrie, prin stiluil direct şi simplu în care prinde via~a cotidiană, prin forma !brută a informaţiilor care urmăresc reţinerea exactă
a faptelor şi atmosferei. Un astfel de document şi izvor este şi Jurnalul
politic al Marthei Bibescu.
Descoperit în ultimii anii 'În ,arhivele din Capitală, •însemnările politice ale, Jurnalulrui sint traduse din limba franceză în care au fost
redactate, sînt selectate, adnotate şi însoţite de un studiu introductiv
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datorită ,lui Cristian Popişteanu şi Nicolae Minei, ziarişti de formaţie,
cu deja serioase şi stabile preocupări de popularizare a istoriei patriei,
cunoscuţi specialişti în istoria contemporană.
Densul studiu introductiv familiarizează cititorii generaţiilor mai
tinere cu personalitateta de notorietate europeană a Marthei Bibescu.
Descendentă din familii de vechi oameni politici români, Lahovary duoă
tată, Mavrocordată după mamă, ea însăşi căsătorită cu un descendent
al familiei Bibescu - autoarea, Jurnalului ne apare în primul rînd ca
o fiică a pămîntului românesc, a istoriei lui. Frumuseţii fizice i se adauga un larg şi bine echilibrat orizont cultural, care împletea simţirea
şi cultura românească cu cea franceză. Cele peste 31 de volume. versuri,
eseuri, meditaţii etc., caleidoscop de genuri şi subgenuri, dovedesc sensibilitatea, spiritul fin de observaţie, neastîmpărul creator al autoarei.
prietenă apropiată şi apreciată pentru talentul ei literar a unora dintre
cei mai mari scriitori francezi ai primei jumătăţi ai secolului nostru
(Marcel Proust, Paul Valery, Paul Claudel, Jean Cocteau, Anatole France).
Fără a se putea rupe cu totuil de ideile cliasei aristocrate din care făcea
parte, Martha Bibescu a dovedit că din multe puncte de vedere a fost
o eretică a clasei sale, condamnînd pe cei ce ignorau munca „talpei
ţării", apărarea independenţei, suveranităţii şi unităţii României. Alături
de Ana Brîncoveanu (contesa de Noailles) şi Elena Văcărescu, Martha
Bibescu încheagă un unic „triumvirat" de verişoare în cultura românească, franceză şi poate în cultura întregii lumi {p. 10).
lnsemnările politice din Jurnal acoperă, în această carte, anii
poate cei mai frămîntaţi de ila sfîrşitul perioadei interbelice, în acelaşi
timp şi ani ai declanşării celei de a doua conflagraţii mondiale {ianuarie
1939 - ianuarie 1941). Istoria Europei este strîns împletită cu istorio.
României, fiapt ce ne permite să sesizăm tradiţiile sănătoase ale străda
niilor politicii noastre externe de a ne apăra fiinţa naţională, dar şi
greşelile politicii interne întotdeauna mai puţin inspirată <lecit diplomaţia noastră.

Ceea ce surprinde pe orice cititor sînt, din capul locului, întinsele,
incredibil de numeroasele şi importantele legături de prietenie sau de
simplă simpatie pe care Martha Bibescu le-a avut iîn toate cercurile
politice, culturale, economice, intelectuale din Franţa ~i Marea Britanie,
apoi Grecia, ltaliia, Polonia, adepte ale democraţiei parlamentare burgheze. Veşnic alături sau în preajma primilor-miniştri, a miniştrilor
sau subsecretarilor de stat, în anturajul unor vechi familii aristocrate
engleze sau franceze, comp,anie plăcută şi căutată a oamenilor de cultură, Martha Bibescu a fost deopotrivă oaspete a acestora, dar şi gazdă
primitoare la ,reşedinţele sale din Mogoşoaia şi Posada. în asemenea
ilustre companii comentează, suferă, caută soluţii pentru mai bine în
toate gravele probleme internaţionale care se declanşează şi care afectau tot mai periculos şi drepturile României. Desigur a jucat şi rolul
de ambasador itinerant al ţării, deşi fără investitură oficială, pătrunzind
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în focuri inaccesibile oamenilor politici ramam. Un inventar exact al
acestor servicii ca şi o cîntărire exactă a contribuţiei sale la luarea unor
decizii în favoarea ţării de către cercurile politice anglo-franceze, astăzi este greu de făcut, dar îl acceptăm ca real şi preţios, în afară de
orice discuţie. Gîndindu-ne la perioada imediat următoare anului 1948,
pînă prin 1954, cînd în politica externă a noii Românii intervine o pe1
rioadă austeră, sub presiunea „războiului rece", a „războiului cald ' şi a
Biroului Informativ (vezi Elisabeta Petreanu, în Revista de istorie nr. 8
şi 9/1978) te încearcă un sentiment de regret pentru pierderea multor
relaţii de amiciţie cu personalităţi politice care au iubit ţara noastră prin
fii ei iluştri, cum a fost şi Ma.rtha Bibescu. Reluarea acestor relaţii au
necesitat noi eforturi, fără să mai vor,bim de o serie de greutăţi pentru
ţară ce ar fi putut fi evitate dacă s-ar fi valorificat cu atenţie şi supleţe
tradiţiile diplomaţiei noastre interbelice.
O idee caire domină în întregime paginile Jurnalului este antifascismul declarat al autoarei. El se manifestă prin condamnarea obtuzei
politici „conciliatoare" a unor grupuri de oameni politici englezi şi francezi care pe,rmit Germaniei naziste să desfiinţeze Cehoslovacia, să facă
presiuni economice şi politice asupra altor ţări mai mici, inclusiv asupra
României; prin condamnarea şi suferinţa încercată odată cu ocuparea
Poloniei, Norvegiei, Danemarcei, Olandei, Belgiei, Luxemburgului şi
Franţei, a bombaridării Angliei de către trupele naziste. Politica Italiei
mussoliniene este ţinta acelorru;;i demascări şi cauze, însoţite în plus de
ironii binemeritate pe seama ambiţiilor sale de mărire politică invers
proporţionale cu potenţele reale, ceea ce o obligă să recurgă Ila „şacalism
politic" (vezi războiul declarat Franţei într-un moment cînd aceasta era
deja înfrîntă de germani). Unor serii de potentaţi politici fascişti germani
şi italieni li se face microportrete veridice şi amuzante în acelaşi timp,
scoţîndu-li-se în evidenţă aroganţa, lipsa de maniere, semidoctismul intelectual.
Martha Bibescu detestă, în egială măsură, şi pe legionari, numiţi
semnificativ „legionarii nazişti". A făcut parte din gruparea antigermană şi antilegionară din jurul Palatului regal, condusă de regina mamă
Elena şi doamna Beak - soţia fostului ministru de externe polonez, refugiată în România după ocuparea Poloniei de către nazişti (Vezi Bova
Scoppa, Colloque con due Dittatori, Ed. Ruffo'1o, Roma, 1949). Oribilele
asasinate politice puse la cale de legionari, atît pînă în septembrie 1940
cît şi în timpul dictaturii lor, sfat înfieriate cu cea mai vehementă ură
şi repulsie. înfrîngerea rebeliunii legionare din ianuarie 1941 de către
armata română reţinută cu uşurare, fără să se scape din vedere interesele speciale ale Berilinului de a~şi asigura colaborarea generalului
Antonescu.
Cei care doresc să pătrundă mai 'În tainele acestei perioade, găsesc
microportrete foarte plastic creionate multor oameni politici ramam,
r,.mănunte picante din viaţa publică şi personală a mai marilor zilei de
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atunci, umor, surprinzătoare intuiţie politică în judecarea evenimentului
zilei şi a urmăriilor lui posibile.
In concluzie, ne aflăm în foţa unei lucrări ce se adresează nu nwnai
specialiştilor ci şi publicului larg iubitor de istorie, pe care o recomandăm cu căldură. Cu atît mai mult cu cit în vremuri grele ca cele a.le
ani:lor 1939-1941, cînd România era schilodită din toate părţile, Martha
Bibescu nu pierde nădejdea că ,, ... Va veni o vreme cînd acest popor,
care n""a fost cunoscut pînă acum, va fi luat în seamă. Din această ţară,
trecută sub tăcere, vor răsuna cîntece şi muzică. Neamul acesta va renaşte şi lumea se va mira ca de o minune să afle, în sfî~it, tot ceea ce
el posedă din conştiinţa universală." Este vremea zilelor noastre. A
spera şi a lupta pentru mai bine, chiar şi atunci cînd toate ţi se par
potrivnice, este o calitate întodearuna a omului muncitor, cult, hotărît,
convins de dreptatea cauzei sale.
MIHAI DRECIN

