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În schimb. Veiga excelează în analiza vie(ii interne a Mi�cării. surprinsă pe tărâmul
politicii. publicisticii. literelor. justi(iei, cartierelor mărgina�c ale oraşelor, vasti!ătii mediului rural.
Sunt ..urmările" cu simt al evenimt:ntului, ma.rşulile eledorale ale acestor ..haiduci
moderni". iar t:xplicatiile oferite rezultatelor diferitelor sondaje de opinie ale vremii arată o bllll ă
stăpânire a procede�tlor tipice istmiei mentalită(ilor şi chiar a controversatei dar nu mai pu)in
incitantei psiho-istorii .
O lucrare care (deşi bazată exclusiv pe documente externe României) se constituie într-un
pen:mptoriu argument în favoarea reanalizării unui moment istoric contemporan de mare inten:s,
atât pt:ntru cercetătorul avizat cât şi pentru marele publi<.:.
Cri.1·ticm SANDA CHE

CONSTANTIN

SĂNĂTESCU.

JURNAL, B ucureşti, Editura Humanitas,

1 993, 286 p.
Unul dintre cei mai capabili oameni de arme români - gt:neralul Constantin Sănătescu
prezintă cu o necrutătoart: luciditate episoadt: alt: perioadt:i 1 9�7 - 1 947. deceniu decisiv privind
configuratia ultt:rioară a destinului politic al României.
Angajate de la 22 iunie 1 94 1 în ofensivă directă împotriva U .R.S.S .. alături de puternicei�.:
armate ale Reichului h itlerist şi alia(ilor acestuia. trupele noastre vor cunoaşte mom..:ntc de triumf.
dar şi umilitoare capotări. odiseea lor pe cuprinsul imenselor spatii slavc fiind una a t:roismului şi
disperării.
Sectiunt:a jurnalului care viZt:ază direct via(a cotidiană a combatantilor în plină înclt:�tarc
reprezintă o pretioasă contributie Ia o mai bună în(dcgcre a l't:nomt:nului in sine.
D..:şi nolt:ază totul intr-o modalitate aparent seacă (formatia de militar îşi spune cuvântul).
Sănătcscu punctt:ază ..:scntialul t:vt:nimcntclor rclit:l'ând deopotrivă motivatia stratcgi<.:ă şi mişcările
maselor de soldati.
Armatele Axei înaintează mereu. intr-un teri toriu cărora tuturor li se parc ciudat. amestec
fascinant de vecht: grandoare imperială şi mizeră uniformizare egalitară.
Chipmi de ofitt:ri. secvt:ntt: dt: ansamblu alt: contactului cu un inamic ivit parcă dt:
pretutindt:ni. descrit:ri alt: gt:ografiei asiatice - cu marile sale contrastt: de climă şi culori - totul
convergt: cătn: o lectură captivantă. dar mai ales extrem de utilă.
Atmosft:ra de gigantică incursiune crucială se derulează aparent calmă. sm:cesiunca
obst:rvatiilor gcncralului mărind trt:ptat tensiunca cititorului.
Străbaterea stepclor ruseşti se desfăşoară cu grcutatc. în conditiile în carc. deşi superiori din
punct de vedere tt:hnic. atacatmii au posibilitatea să cunoască în chip tragic .,miracolul"
regt:neralor slav .
.,Momentul" Stalingrad este evocat cu o llistctc abia perceptibilă. ci frde cc ilustrează
pierderii!: .,vorbind" plin înseşi simplitatt:a lor nudă cu mult mai clocvcnt dc<.:ât orice necrolog.
Armate dccimate, o climă dt: o duritate extremă. ger cu şfichiuiri dt: cnut, albul dizolva! al
câmpiilor şi mai presus de toate, scnzatia dc izolarc fată de restul lumii. fată de tara natală în
primul rând. Oameni abandonati mortii pentru a pecetlui cu sângele lor valoarea unui cuvânt de
onoan:.
În ultima parte a jurnalului. gt:n..:ralul surprinde în aceeaşi manieră a cscntializării
imixtiunea comunismului în cadrul organismului politico-social românesc.
Ca într-o !ară a nimănui. un milion de soldati ruşi comit abuz după abuz. dispretuind în cel
mai înalt grad autoritătilt: şi înseşi principii(..: elementare ale moralei .
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Tradi!ii de rezistenlă sunt considerate perimate şi trebuie deci să dispară ; elita autohtonă
este injectată cu narcoticul neîncrederii şi al vânzării aproapelui ; foqa dictează impunând dogme
şi zdrobind până şi cuvintele.
Pare că întreaga geografie gn:gară a răsări tului s-a transpus în mediu românesc. schilodind,
perwrtind conştiinte. declamând imperative.
Pc fondul unor rcaqii cvasiincxistente a unui Occident complice şi def�.;tist. speranta într-o
eliberare continuă să subziste.

Semnificativă e o frază a generalului din finalul ,.Jurnalului" său : ,.22 iulie 1 947 . Toată
lumea
vorbeste
numai de războiul care trebuie să izbucnească între rusi
si
americani . Î n defi n i tiv.
.
1
'
'

de ce ar începe atlJm şi n-a început mai demult, întrucât prilejuri pentru aşa ceva au fost
destul.: . . . " .

CriJtian SANDA CHE

MIRCEA IONNIŢIU. A MINTIRI ŞI REFLECŢIUNI,
Enciclopedică, 1 993, 2 19 p.
Însemnătile secretarului particular al regelui Mihai

B ucuresti Editura
'

'

1, Mircea lonni1iu. se constituie într-o

mărtUtie pre1ioasă îndeosebi asupra perioadei istorice 1 944- 1 947. atât de densă în evenimente
care au marcat în chip tragic viitorul statului român.
Într-o relatare extrem de clară şi bine structurată logic. personalitatea tânărului monarh ni
se dezvăluie în toată complexitatea sa, începând cu romanticii ani ai ,.c.:rcetăşiei" şi culminând cu
energica sa decizii: de la

23 august 1 944.

Analist fin, Mircea Ionnitiu nu exagerează aglumerând detalii inutile ci .,merge" cu

obscrvatia asupra �ctelor esentialc surprinzând totodată şi profi lul mural al regelui Mihai 1.

Monarhul ne apare ca o încarnare a echilibrului şi ncstrămt�tatei încredeti în viabili tatea
ideii

de

democratie

"momentul"

30

parlamentară. Asemenea unui cronicar modern. Ionn i t i u conturează
decembrie 1 947. evocarea abdicării foqate a regelui fiind fa cută fără lamcnlatii

sau ,.attificii" partizane ci, mai degrabă lapidar, accetuându-se o anumită notă de sobtietate a
expresiei.
Alătuti de imaginea predominantă a regelui Mihai

1 sunt surptinşi în trăsăturile lor

caracteristice Carol al doilea - iubitor de lux. veritabil .,mecena" al culturii româneşti interbelice ;
Niwlac Iorga - întotdeauna fascinant şi neliniştit intelectualiccştt: ; Iuliu Mani u - v�:rtic<;! în
credinte şi loial ideii de ,.fair-play" politic : Nicolae Rădescu - devenit ulterior unul din lidctii
diasporei româneşti ; Grigore Niculescu-Buzeşti - diplomat subtil şi caracter de o incontestabilă
onestitate.
Ionni!iu îşi remcmorează fragmentar copilăria şi adolescenta petrecute într-tm Bucureşti

d..:

coloratură balcanico-francofonă, cu o atmosferă totuşi vie, racordată pulsului firesc al · unei
auevăratc capitale europene.
Ambianta rclatării cuprinde în esen1a sa ceva aulic şi avem în acelaşi timp senza!ia că o
întreagă mentalitate colc!.:tivă ni se dezvăluie lent. asemenea unui univers relkctat în apelt:
. oglinzii.
Capitala Români.:i Mari trăi.:şl.: sub auspiciile Palatului Regal - simbol al modcrnitătii şi
frumosului, elita intclt:ctuală românească (de care Ionni!iu s-a simtit legat întotdeauna) conferind
culoare şi consisten!ă stilistică unei societăti at1ată în plin proces de rcgem:rarc politică ş i
spitituală.
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