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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.
.
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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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Nostalgic după tara sa. autorul .,Amintirilor şi rel1ectiuni lor" se simte transpus intr-o stare
de g.ra1ie in momentul ..redes..:opcririi" ci material..: . dar emu1ia rcvcdcrii nu-l împiedică să constate
cu amărăciune că un regim totalitar i-a amputat a�.:esteia esteti�.:a orig.inară şi înneJerca în pmpti ilc
capacitălii creatoare.
Credincios până la moat1c ideii de monarhie constitutională şi admirator în suhsidiar a l
omului Mihai

1.

�ircea lonnitiu întruneşte - credem, aprecierea suveranului său potrivit căreia :

.,Cinstea şi loialitatea lui izvorau dintr-un sutlet care făcea toL ceea ce îi sta in puteri să se

îndepărteze şi să-i îndepărteze şi pc altii de contlict".

Cri.1·tian SANDA CHE
-

STUDII POSTUME, volum îngrij it de Elvira Grigoras,
seria Rcstitulio H istoriografka, Iaşi. Ed. Helios, 1 997, 1 4 1 p.
GH EORGHE ZANE.

'

•

Volumul omagia! .,Studii postume" a apărut cu prilejul centenarului naşterii savantului
Gheorghe Zanc suh auspiciile editurii HELIOS Jin laşi. şi îl considerăm un eveniment editorial de

e XCePi iC .

Afirmăm aceasta gratie. pc dc o parte importantei ope re i şi personalitătii autorului. carc

t'l:prc zin t ă un fenomen a l vietii intelectuale românt:şti mcreu prezent în amintirea genc:ra1iilur
viitoare după ce vor investiga liecarc lilă. fiecare adnotarc şi rând scris de cruJitul Zane. Pc de altă
parte gra1ie umanismului relt:vat de istoria economici şi culturii scris�: care nu neagă faptul d

.,trecutul n-a fost niciodată distrus. ci a găsit met'I:U o nouă liintare la nivel superior. în fiecare
prezent".

Tt:xtclc selectate. după cum sunt stru..:turate tematic se înscriu pc trei dircclii de a hordare :

1 ) r..:considcrarea ..:ritică a gândirii economice din secolul trecut

;

:!) a s pect e evolutive ale

c:conomiei pol i t ice ca disciplină de studiu şi 3J analiza proceselor şi fenon�nclor economi�·,J
sociale Jin economia lihcrală interbelică.
Reconsiderarea critică a gânditii economi..:e din sc..:olul trt:cut at'l: ca obiectiv analiza
genezei. continutului. caracterului şi funqiile d i feritelor idei. teorii şi �.:onceptii economi..:e ale
pcrsonalitătilor secolului trecut. Cele trei studii din ptima parte a lucrării redau Jiscursul academi�.:
edificator în acest sens cu care se contut'l:ază capacitatea �.:rcatoarc a savantului şi �:are sunt destul
de atra�.:tive tiind pledoarii pentru cultura e�.:onomică româncasd.
Alte trei studii inedite reuşesc să aducă în centrul aten1ici c..:onomia politică prin recursul la
istorie. Nota personală şi clt:mt:ntcle de difet'l:ntiere apaqinând profesorului ieşean Gheorghe Zan�.:
interesat de orice proces in evolutia lui. nu li psesc nici Jc ai�.:i. Pentru o eJucatic economică
sănătoasă şi favorizată Jc un med i u ştintifi..:o-didactic pro picc sc acreJ i tează ideea det.VlJltării
economiei politice cu con1inut modern in cadrul învătămân tului economi�.: �.:..: se dorca reînnoit.

Valoarea istoriografică deoschită a te x te lor este duhlată de surprinderea nuantdor şi
sensutilor evolutiei gândirii ştiintifi�.:e.
Ultimele trei studii relevă demersul valoros aferent interpretării UnlH' procese şi fenomene
eeonumi�.:c. intcrnc şi în �.:ontcxl inlcrna!ional. Pro�.:esul de rui nare a .. inllustriei mid" autoh tone ca
t:fect al concurcn1ei şi a altor fa..:tori pennisivi în acest sens. este expl ic a t de aulm po t riv i t
doctrinei sale de proindustrialist convins. Explicatiile sale permit întclt:gerca dep l in ă a evolutiei
acestui segment productiv şi complement al marii industrii.
Un fenomen go= ne ral al României int�rbclicc Jar wmun statelor euroi>'!ne este creştct'l:a
pt'l:\utilor în wntextul pietii şi în legătură �.:u produqia. �.:reştere ce in11ucntează standardul de viată

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

