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Aşa cum se menŃioneazǎ în pagina de titlu,
Constantin Olteanu a fost general-colonel
general colonel doctor în ştiinŃe
istorice, şef al SecŃiei
iei pentru Probleme Militare şi JustiŃie a
CC al PCR, şef
ef al Statului Major Cental al Gǎrzilor
G
Patriotice, ministru al Apǎrǎrii
Ap
NaŃionale,
ionale, membru al Marii
Adun NaŃionale şii al Consiliului de Stat, primar general al
Adunǎri
Capitalei, secretar al CC al PCR.
Nǎscut
scut în 1928 în comuna Vulcana Pandele, judeŃul
jude ul DâmboviŃa,
DâmboviŃ Constantin
Olteanu a urmat cariera militarǎ,
militar ajungând în funcŃii extern dee importante pe linie
de partid şi de stat. Ca urmare, memoriile sale au o importanŃǎ
importan deosebitǎ
deosebit pentru
reconstituirea unei întregi perioade istorice, foarte controversatǎ,
controversatǎ, asupra cǎreia,
c
din motive politice, cu greu se pot face aprecieri de valoare.
Spre deosebire de alŃi
al foşti lideri politici, care şi-au
au publicat memoriile,
încercând sǎ prezinte o altǎ
alt realitate decât cea în care au fost implicaŃi,
implica Constantin
Olteanu a înŃeles acestǎǎ carte ca o “spovedanie”, ca o “mǎrturie
“m rturie sincerǎ”
sincer pe care
o lasǎ posteritǎŃii.
Provocat adesea de Dan Constantin pentru a face declaraŃii
declaraŃii “incendiare”
despre familia Ceauşescu,
şescu,
escu, pe placul cititorilor, Constantin Olteanu nu a abdicat de
la conduita sa sincerǎ
sincer şi
vericalǎ, ştiind cǎ “va da seama” nu doar
contemporanilor, ci şii generaŃiilor
genera
viitoare.
Cititorii aflǎ din aceastǎ
aceast lucrare foarte multe elemente concrete, cele mai
multe necunoscute marelui puiblic, iar unele neconsemnate în documente, privind
politica economicǎ,, de apǎrare
ap
naŃionalǎ, relaŃiile internaŃionale
ionale ale PCR şi
României în cea de-aa doua jumǎtate
jum
a secolului al XX-lea.
In fond, Constantin Olteanu a fost produsul unei epoci istorice, reuşind
reu
ca
prin muncǎ cinstitǎ şi perseverentǎ
perseverent sǎ ocupe importante demnitǎŃi,
Ńi, pe care le-a
le
onorat cu convingerea cǎǎ slujeşte interesele
eresele eterne ale poporului român.
Cartea este o mǎrturie
ǎrturie de conştiinŃǎ,
con
o contribuŃie esenŃialǎǎ la cunoaşterea
cunoa
istoriei românilor din cea de-a
de doua jumǎtate a secolului al XX-lea.
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