NOTE DE LECTURÃ / RECENZII

Ale xan d ru Margh ilo m an
Unirea Basarabiei cu Rom ânia-Mum ã. 27 Martie 1918, editor Stelian Neagoe,
Bucureºti, Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“,
2018, 218 pp.

În anul sãrbãtoririi Centenarului, Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C.
Brãtianu“ al Academiei Române a iniþiat o colectie specialã de lucrãri consacratã acestui eveniment major din istoria naþionalã. Iar primul volum al acestei colecþii este o carte care aniverseazã
100 de ani de unirea primei provincii româneºti cu România – Basarabia – la 27 martie 1918.
Istoricul Stelian Neagoe, editorul lucrãrii „Alexandru Marghiloman, Unirea Basarabiei cu
Rom ânia-Mum ã. 27 Martie 1918“, a avut o iniþiativã salutarã de a publica un volum dedicat lui
Alexandru Marghiloman, cel care a deþinut funcþia de prim ministru în momentul declarãrii de
cãtre provincia smulsã din cadrul Moldovei de cãtre Imperiul Þarist, în anul 1812, a unirii cu
România. Cine poate depune cea mai elocventã mãrturie despre evenimentele petrecute la acel
moment dacã nu cel care gestiona la cel mai înalt nivel afacerile interne ºi externe ale statului
român la acel moment!
Volumul cuprinde mai multe pãrþi, prima dintre acestea, introductivã, fiind o scurtã prezentare
biobibliograficã „Alexandru Marghiloman, un prim-ministru sacrificat pe altarul întregirii României
Mari“, care trece în revistã principalele repere ale vieþii politice a omului politic care a jucat un rol
esenþial, dar de sacrificiu, spre finalul primului rãzboi mondial. Urmeazã partea a doua care prezintã toate discursurile ºi însemnãrile lui Alexandru Marghiloman despre evenimentul politic de
care ºi-a legat numele pentru totdeauna în istoria naþionalã. Sunt publicate aici extrase din Notele
Politice ale primului ministru referitoare la evenimentele din Basarabia, din perioada premergãtoare
unirii ºi pânã la demisia Cabinetului Marghiloman, însoþite de Anexe cu acte oficiale din arhiva
lui Alexandru Marghiloman, extrase din discursurile parlamentare pe care le-a susþinut în perioada
iunie-octombrie 1918 ºi un discurs rostit la banchetul aniversar desfãºurat în Bucureºti, la 27 martie
1924.
Un om politic filogerman convins Marghiloman a ajuns în fruntea guvernului României în
condiþiile istorice cunoscute. A fost o „manta de vreme rea pentru Stat, Dinastie ºi Armatã“ (p. 8),
aºa cum îl caracterizeazã editorul lucrãrii. Dar a ºtiut, în condiþiile vitrege ale rãzboiului, sã gestioneze cu abilitate situaþia creatã de începutul revoluþiei ruse ºi sã vinã în întâmpinarea dorinþei românilor din Basarabia – cea care odatã era „giuvaierul Coroanei Moldovei“ (p. 41) – de a se uni
cu þara. În discursurile ºi notele politice (publicate la doi ani dupã moartea sa dar care au fost retrase
ºi topite de autoritãþile timpului (p. 11), Marghiloman rememoreazã toate evenimentele pe care le-a
patronat din postura de prim ministru ºi explicã toate deciziile pe care le-a luat referitoare la Basarabia.
El a fost cel care, aºa cum aprecia într-unul dintre discursuri a avut o contribuþie majorã la „prima
razã de luminã (unirea Basarabiei cu România, n.n.) care strãbãtea cerul negru ºi mohorât care de
18 luni apãsa peste întreaga Românie. A fost picãtura de rouã care a cãzut pe buzele fripte de friguri
ale României sângerânde. ªi mai presus de toate vestirea resurecþiunilor totdeauna posibile.“
(p. 74)
Partea a treia a volumului conþine „Adnotãrile istorice ale editorului“ referitoare la istoricul
Basarabiei începând cu anul 1812, atunci când a fost ruptã o parte din Moldova pentru a fi cedatã
Imperiului Þarist, trecând prin schimburile teritoriale care au afectat acest teritoriu, aºa cum au fost
ele decise în negocierile dintre marile puteri europene ale timpului. Abia dupã 106 ani, Basarabia
s-a reîntors la Patria-Mamã, în urma „resurecþiei naþionale“ ce a avut loc într-un context internaþional favorabil, de care liderii politici români din dreapta Prutului au reuºit sã profite, sprijiniþi de
marea masã a locuitorilor Basarabiei, care erau de etnie românã. Resurecþia naþionalã, aºa cum o
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numeºte istoricul Stelian Neagoe înglobeazã toate evenimentele care au loc avut loc în Basarabia,
începând cu proclamarea autonomiei, ulterior a independenþei provinciei ºi care a culminat de
proclamaþia de Unire cu România. Sunt relevate în acest subcapitol toate evenimentele care s-au
derulat în dreapta Prutului pânã la proclamarea unirii ºi festivitãþile care au avut loc în urma adoptãrii acestui act istoric. Sunt evenimente care au fost generate din toate straturile societãþii basarabene – ostaºi, profesori, studenþi, elevi, preoþi etc – care, în ciuda rusificãrii forþate la care fusese
supusã mai bine de un secol, a reuºit sã-ºi pãstreze conºtiinþa identitãþii naþionale ºi a apartenenþei
la neamul românesc. Actul Unirii Basarabiei cu României a fost ulterior ratificat de Parlamentul
României, ºedinþa solemnã dedicatã acestui moment fiind redatã în cel de-al treilea subcapitol al
acestei pãrþi, care se încheie cu prezentarea textului Tratatului semnat la Paris, la 20 octombrie
1920, prin care Imperiul Britanic, Franþa, Italia ºi Japonia recunoºteau noua frontierã esticã a
României.
Volumul inedit este completat de publicarea unor facsimile de pe documente importante ale
momentului aniversat, printre care file din „procesul-verbal“ al primei ºedinþe a Sfatului Þãrii, o
adresã oficialã a Consiliului Directorilor Generali al Basarabiei adresatã ministrului de Rãzboi al
Guvernului României, Rezoluþia Blocului Moldovenesc privind unirea Basarabiei cu România,
declaraþia Sfatului Þãrii privind Unirea Basarabiei cu „Mama sa România“ etc. Numeroase ilustraþii
de bunã calitate din timpul evenimentelor ce au avut loc în Basarabia ºi ale liderilor politici ai momentului din dreapta Prutului au darul sã întregeascã acest volum aniversar. Un volum care are
darul de a-l reaºeza pe Alexandru Marghiloman printre oamenii politici care au realizat România
Mare, prin contribuþia sa la înfãptuirea unirii Basarabiei cu Patria-Mamã.
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