
PROTAGONIªTII POLITICULUI

LORENA PÃVÃLAN STUPARU

Dacã suntem interesaþi de evoluþia clasei politice româneºti, începând de la
„extracþia“ socialã a celor care au intrat în componenþa ei la un moment dat ºi
sfârºind cu anvergura acþiunii lor, Oameni politici români — Enciclopedie este
o carte de care nu ne putem lipsi de acum înainte în cercetarea datelor celor mai
relevante necesare tratãrii subiectului din perspectiva ºtiinþei politicului. Ideile
politice sunt vehiculate sau inspirate de oamenii politici concreþi, iar faptele lor
politice formeazã materia din care se desprind, în laboratorul omului de ºtiinþã,
esenþele de fenomene, evenimentele de curgerea aparent derizorie, dar atât de
însemnatã a istoriei. Confruntarea cu documentele izgoneºte utopia din minþile
noastre, fãcând loc concretului istoric atât de savuros în unicitatea ºi vivacitatea
lui.

Intenþia (reuºitã, sã o spunem din capul locului, neajunsurile ºi incompleti-
tudinile legate de documentare, de stadiul istoriografiei în momentul actual,
sesizându-le autorul însuºi în Prefaþã) acestui amplu ºi ambiþios volum redactat
în întregime de istoricul Stelian Neagoe este aceea de a cuprinde între cele
aproape nouã sute de pagini tipãrite în condiþii grafice excelente, „mai toate cate-
goriile de oameni politici însemnaþi ai României“. Altfel spus, „figurile politice
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cu totul reprezentative, care au contribuit substanþial la procesul de fãurire a
României ºi i-au asigurat devenirea în timp ºi dãinuirea în spaþiu pânã în zilele
noastre“, categorie din care fac parte „toþi ºefii de Stat, toþi preºedinþii Con-
siliilor de Miniºtri, ai partidelor politice (parlamentare), ai corpurilor legiuitoare
(Adunarea Deputaþilor, Senatul), precum ºi toþi titularii Ministerelor de Interne
ºi de Externe“ (p. VI); în total, 333 de personalitãþi politice ce s-au afirmat în
România modernã, de la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi pânã la începutul seco-
lului XXI, printre care sunt consemnate, cu ceea ce au însemnat la timpul lor,
„figurile emblematice“ precum Decebal, Basarab I, Bogdan I, Mircea cel Bãtrân,
ªtefan cel Mare, Mihai Viteazul, Tudor Vladimirescu (ºi poate ar fi trebuit re-
þinut în aceastã listã, pentru martiriul sãu, Constantin Brâncoveanu).

Inventarierea enciclopedicã a tuturor bãrbaþilor de stat fiind imposibilã (pre-
cizeazã autorul tot în Prefaþã), Anexele volumului înregistreazã numele ºi anii
de domnie ai Voievozilor, Domnitorilor ºi Guvernatorilor Moldovei, Þãrii Româ-
neºti (începând cu fondatorii Basarab I, Bogdan I ºi sfârºind cu ultimii domnitori
ai þãrilor române dinaintea Unirii de la 1859) ºi Transilvaniei (începând cu anul
111 ºi încheind cu anul 1867): un veritabil act de recunoaºtere a istoriei politice
româneºti ºi de recunoºtinþã faþã de oamenii politici care au construit identitatea
statului român ca veritabil partener european al celorlalte state.

„Ne este cât se poate de limpede cã politicã la scarã naþionalã au fãcut ºi alte
personalitãþi, de-a lungul deceniilor, chiar dacã principala lor misiune era cea de
specialiºti în diferite domenii de activitate“, îºi argumenteazã istoricul selecþia,
trecând în revistã membri ai diferitelor partide, aflaþi în fruntea unor ministere
de resort, „însã nu au fost oameni politici prin excelenþã“ (p. VII). În frazele
concluzive („fãrã pretenþia unor judecãþi definitive“) cu care se încheie fiecare
„fiºã biograficã“ a oamenilor de stat dinainte de regimul Ceauºescu ºi cel
postdecembrist, autorul îºi surprinde „strãdaniile de obiectivitate“ în oarece
conflict cu „nuanþe subiective de gust“ (p. XVII), dar aceasta nu dezechilibreazã
aprecierea de ansamblu, cu atât mai puþin, cu cât singura instanþã obiectivã în
judecarea politicienilor rãmâne Istoria însãºi, în înþelesul ei mai mult laic decât
mitologic.

Perspectiva fiind asumatã, de portrete elogioase au parte, între mulþi alþii,
Barbu Catargiu ºi Petre Carp (fãrã aceºtia doi, considerã autorul, „viaþa româ-
neascã ar fi fost mai sãracã în consecvenþa convingerilor, în superbia elocinþei,
în caractere puternice, de elitã, de ultimã instanþã“ — p. 145); cu simpatie este
tratat excentricul Gheorghe (Zizi) Cantacuzino-Grãnicerul; respectuos sunt tra-
taþi regii Carol I, Ferdinand I, Mihai I, ºi, cu obiectivitate, Carol al II-lea, „regele
culturii“ ºi „cavalerul pasiunii“. Este interesantã ºi grãitoare asupra capacitãþii
„suprarealiste“ a istoriei, ca în orice enciclopedie de personalitãþi din diverse
timpuri istorice, ordonate în ordine alfabeticã, convieþuirea, reglatã numai de
legea autorului, între aceleaºi coperte, a unor indivizi diferiþi precum Pop de
Bãseºti Gheorghe (p. 578), ªtirbei Alexandru B. (p. 679), Mihai Radu (p. 472),
Vaida Voievod Alexandru (p. 707), Tabãrã Valeriu (p. 683), Corneliu Zelea
Codreanu (p. 183), Manea ºi Corneliu Mãnescu (p. 455-457), Doru-Viorel Ursu
(p. 706), Constantin ºi Nicolae Creþulescu (p. 208-210), Ion Gheorghe Maurer
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(p. 449), Inculeþ Ion (p. 373), Gheorghe Ciuhandu (p. 179), Andrei Pleºu (p. 575)...
ºi lista ar putea continua, pânã la cifra 333, cel puþin.

De aceea, repet împreunã cu autorul, „O nepretenþioasã privire caracteriza-
toare a pleiadelor de oameni politici români este extrem de relevantã“ (p. IX) ºi
pentru cã ruºinea de a fi român a devenit de o bunã vreme încoace, o stafie ce
bântuie prin Europa sezonier, putem spune cã anumite figuri din aceastã carte ni-
i aratã ºi pe „exorciºti“, sau, dacã o considerãm o simplã ºi închipuitã boalã
mintalã, ne indicã antidotul: „Personalitãþi cu vocaþii de mari ctitori ai României
moderne — de la Cuza-Vodã la Ion I.C. Brãtianu. Temuþi opozanþi din arena
politicã — începând cu C.A. Rosetti ºi încheind cu Iuliu Maniu“ ...ºi mulþi alþii,
elite politice, a cãror memorie este restituitã în paginile volumului. Indiferent cã
pot fi caracterizaþi drept „tranzacþioniºti benefici pentru interesul naþional“
(Gheorghe Tãtãrescu, Alexandru Vaida Voievod, Constantin Argetoianu), drept
„militari de carierã“ (Gheorghe Manu, Ioan Em. Florescu, Alexandru Averescu,
Ion Antonescu), „caractere granitice“ (Barbu Catargiu ºi P.P. Carp), „gospodari
de þarã“ (Lascãr Catargiu, Nicolae Creþulescu) (p. IX-X), prin aceastã lungã listã
a bãrbaþilor „îmbrãcaþi în zale“ (poate prea obositoare ºi inutilã pentru omul de
azi), ne sunã în auz paºii prin care s-a ajuns la relativul confort politic de astãzi.
De bine de rãu, suntem cetãþenii unui stat de drept independent ºi suveran, ai
unei lumi civilizate chiar dacã nu întru totul sigure, facem parte din alianþe avan-
tajoase cel puþin pe moment din punct de vedere politic ºi militar.

Dar dincolo de aceste figuri somptuoase, grandioase, cartea face dreptate ºi
figurilor minore ºi, parcã într-o pornire de obiectivitate (pe care nu ºtiu dacã sã
o calific drept creºtinã, obiectivã sau corectã politic), îi considerã ºi pe ingraþi,
cei care prin activitatea lor au adus deservicii þãrii: Cristian Rakovski, Boris
ªtefanov, „etnici bulgari ce-au fãcut mult rãu patriei de adopþiune ºi chiar con-
fraþilor lor“. Aici se insereazã ºi explicaþia privitoare la atenþia ºtiinþificã de care
se bucurã câþiva lideri socialiºti sau comuniºti. Raþiunile sunt comparatiste
(ºtiinþifice) ºi axiologice deopotrivã, cãci demersul „Este ºi un prilej de analizã
în paralel a ceea ce au însemnat autenticii mari oameni politici ai României ºi ce
au fost vârfurile nomenclaturii comuniste“ (p. XIV).

Deci, cum spuneam, nemaivorbind de trufia onto-teologicã pe care o conþine
sentimentul românesc al ruºinii de apartenenþa etnicã (cât de îmbunãtãþit trebuie
sã te consideri, ca sã iei asupra ta ºi ruºinea altor indivizi, sau, mai mult, a unui
popor), a te ruºina de ceea ce nu îþi stã în putere, este enorm.A te ruºina de primi-
tivismul abisal al dacilor, de sãlbãticia civilizatã a romanilor, de ospitalitatea uci-
gãtoare a unor domnitori, de servilismul, demagogia, corupþia sau tendinþele
totalitare ale unor conducãtori moderni, sau mai ºtiu eu de ce alte fapte politice
care-l transcend pe individ, este ca ºi cum te-ai ruºina de faptul cã plouã sau cã
ninge. Nu te poþi ruºina, în ale cetãþii, decât de propria-þi laºitate: dacã ai avut
ocazia sã dai o probã de curaj ºi nu ai dat-o, de lipsa de responsabilitate ºi atitu-
dine... civicã. Sau poate nici mãcar de acestea.

De aceea, impresionantul volum la care m-am referit, traseazã o medianã
între smintelile educaþiei sentimental-patriotice comuniste ºi excesele educaþiei
ironiste postdecembriste.
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Deºi personal agreez mai curând stilul istoriografic postmodern, preocupat de
curiozitãþi, personalitãþi, fapte mai curând mici sau medii care intrã în jocul
nevrotic al istoriei, sunt conºtientã cã fãrã mari personalitãþi istoria ºi cultura po-
liticã nu ar fi cu putinþã.

Dar fie ºi din perspectiva minimalistã postmodernã, volumul scris ºi editat de
Stelian Neagoe este cât se poate de oportun. (La un moment dat autorul îºi de-
clarã chiar speranþa cã îºi va îmbunãtãþi cartea, cu ajutorul cititorului deþinãtor
de informaþii demne sã completeze lacunele) (p. XIII). Cãci marea lui mizã
constã, cred, nu atât în portretizarea figurilor politice cunoscute, cât mai ales în
restituirea figurilor uitate, sau neluate în seamã. Câþi dintre noi am aflat, pânã
acum, de pildã, cã Ministrul Afacerilor Strãine, de la 4 la 26 aprilie 1876, pe
timpul guvernãrii Cabinetului condus de generalul Ioan Em. Florescu, s-a numit
Cornea (Korne) Dumitru (Dimitrie), preþuit încã de Alexandru Ioan Cuza, deþi-
nãtor al portofoliilor Ministerului Lucrãrilor Publice, al Ministerului de Justiþie,
pânã în preajma asasinãrii primului-ministru, Barbu Catargiu, ºi totuºi acesta „a
avut meritul de a fi revenit în viaþa politicã a þãrii dintr-un impuls patriotic, nu
precum cei ce au uneltit detronarea prinþului Unirii, pentru ca degrabã sã se îm-
bulzeascã ei, pe treptele tronului celui intrat în legendã“ (p. 203). Sau cine ºtia
cã preºedintele Partidului Naþional Român din Transilvania — PNR, în anii
1882-1883, a fost Cosma Partenie, nãscut la Beiuº, gazetar corespondent, în
studenþia budapestanã, la Telegraful Român din Sibiu, „vrednic apãrãtor al drep-
turilor naþionale ale neamului sãu ºi un precursor însemnat al Marii Uniri a ro-
mânilor, fãuritã în anul de graþie 1918“ (p. 205)? De astfel de succinte evaluãri
elogioase se bucurã, în volum, mulþi, pentru intelectualul actual (nu mai vorbesc
de „mase“), „anonimi“. Prin aceste pilde de concret al vieþii umane prinse prin
vizibilele ºi invizibilele-i fire în plasa structurilor social-politice, istoricul îºi
onoreazã menirea de a pãstra memoria localã, de a menþine în viaþa cãrþilor, cel
puþin, chipul celor care au însemnat, pentru contemporanii lor, foarte mult (poate
chiar întruparea ideii de politic), dar pe care cei mai mulþi dintre noi niciodatã
nu i-am ºti, dacã nu ar fi din când în când repuºi în circuitul cultural valoric de
câte un experimentat, pasionat ºi devotat cercetãtor în domeniul istoriografiei
româneºti, cum este Stelian Neagoe. Ale cãrui cãrþi ºi ediþii de autor însumeazã
peste patruzeci de titluri ºi cãruia îi dorim fericirea de a scrie în continuare cât
mai multe!

O ENCICLOPEDIE POLITICÃ

CRISTIAN-ION POPA

Istoricul Stelian Neagoe a oferit recent publicului o Enciclopedie politicã.
Este o lucrare sistematicã de mare anvergurã, care confirmã încã o datã vocaþia
neobiºnuitã a reputatului istoric pentru realizarea unor mari lucrãri de sintezã.
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Aceastã Enciclopedie este dedicatã oamenilor politici care au însoþit ºi, adesea,
au înrâurit în mod hotãrâtor evoluþia de multe ori sinuoasã a societãþii moderne
ºi contemporane româneºti.

Nu este o „operã de pionierat“ în mod absolut, admite autorul în Prefaþã, cãci
existã precursori, de la cronicarii cei vechi pânã la autorii din timpurile mai noi:
Radu Rosetti, Teodor Cornel, I. Diaconovici, Gheorghe Adamescu º.a. Era însã
nevoie de o lucrare care sã cuprindã laolaltã toate categoriile de oameni politici
ai României moderne ºi contemporane. Enciclopedia profesorului Stelian Neagoe
vine sã împlineascã tocmai aceastã nevoie, prezentând în articole de-sine-stãtã-
toare, minuþios elaborate, „cele 333 de personalitãþi politice autohtone, de la
sfârºitul secolului al XIX-lea ºi pânã în zorii mileniului al III-lea“ (p. VI).

Deºi documentarea sa a fost atotcuprinzãtoare, greutãþile financiare, mãrtu-
riseºte autorul, au fãcut astfel încât Enciclopedia sã se limiteze la „figurile poli-
tice cu totul reprezentative, care au contribuit substanþial la procesul de fãurire a
României ºi i-au asigurat devenirea în timp ºi dãinuirea în spaþiu pânã în zilele
noastre“ (Ibidem). În orice caz, lucrarea îndeplineºte condiþia completitudinii
descrierii elitei politice moderne româneºti întrucât prezintã toþi ºefii de Stat, toþi
preºedinþii Consiliului de Miniºtri, ai partidelor politice parlamentare, ai Sena-
tului ºi ai Camerei Deputaþilor, precum ºi toþi deþinãtorii portofoliilor Internelor
ºi Externelor.

Desigur, politicã la scarã naþionalã au fãcut ºi specialiºtii în diferite domenii
ale vieþii noastre publice — învãþãmântul, agricultura, apãrarea naþionalã, finan-
þele, economia, justiþia, munca ºi ocrotirea socialã etc. —, dar exponenþii lor, de
la V.A. Urechia, Petru Poni ºi Spiru Haret pânã la Dimitrie Gusti, Petre Andrei
ºi Ion Petrovici, deºi au fost înscriºi în diferite partide, „nu au fost oameni po-
litici prin excelenþã“ (p. VIII).

Nu lipsesc însã „figurile emblematice“ pentru întreaga noastrã istorie politicã
— de la Decebal pânã la Cuza Vodã. Tot astfel, în Anexe sunt prezentaþi toþi
Voievozii ºi Domnitorii Þãrilor Române — de la întemeietorii Basarab I ºi
Bogdan I ºi pânã la ultimii Domnitori ai Principatelor — ºi, de asemenea, toþi
Voievozii ºi Guvernatorii Transilvaniei între anii 1111 ºi 1867.

Prezentarea oamenilor politici români conþine, totodatã, ºi evaluarea, jude-
cata severã a istoricului asupra concepþiilor ºi faptelor lor, potrivit criteriului
ultim în ordinea valorilor politice, acela al contribuþiei lor (pozitive sau, dupã
caz, negative) la împlinirea aspiraþiilor ºi intereselor generale ale românilor.
Aceastã evaluare, redatã în „câteva fraze concluzive, fãrã pretenþia unor judecãþi
definitive“, dupã cum se exprimã autorul, se aflã aºezatã la sfârºitul prezentãrii
fiecãrei personalitãþi politice antologate, cu excepþia acelora din ultima jumãtate
de secol. În aceastã ultimã privinþã, este respectat în mod strict preceptul lui
Mihail Kogãlniceanu: „aceasta este treaba viitorimii“.

Existã însã o ordine mai adâncã dincolo de ordinea alfabeticã, pe care ºi
aceastã Enciclopedie o respectã, ºi anume aceea a tipologiei ºtiinþifice genera-
lizatoare, care, abia ea, face inteligibilã întreaga noastrã istorie politicã modernã.
Într-adevãr, dupã cum rezultã din Prefaþã, istoricul Stelian Neagoe lucreazã cu o
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tipologie proprie, care situeazã în ordinea superior-comprehensibilã, mai presus
de ordinea istorico-empiricã, oamenii politici români.

Aceastã tipologie furnizeazã, dupã pãrerea noastrã, ipoteze de lucru preþioase
pentru orice cercetãtor al istoriei noastre naþionale. Astfel, oamenii politici ro-
mâni au fost: „mari ctitori ai României moderne“ (Alexandru Ioan I Cuza, Ion
I.C. Brãtianu); „temuþi opozanþi politici“ (C.A. Rosetti, Iuliu Maniu); „sacrificaþi
pe altarul fiinþãrii Statului român“ (Alexandru Marghiloman, mareºalul Ion
Antonescu); „tranzacþioniºti politici benefici pentru interesul naþional (Gheorghe
Tãtãrescu, Alexandru Vaida Voievod, Constantin Argetoianu, Petru Groza); „na-
þionaliºti pursânge“ (Nicolae Iorga, Octavian Goga, A.C. Cuza, C.Z. Codreanu),
„doctrinari ºi ideologi de marcã“ (Simion Bãrnuþiu, Nicolae Bãlcescu,
Constantin Stere, Ion Nãdejde, P.P. Carp, P.P. Negulescu, Mihail Manoilescu);
„militari de carierã“ (Gheorghe Manu, Alexandru Averescu, Ion Antonescu);
„caractere granitice“ (Barbu Catargiu, P.P. Carp); „mari gospodari“ (Lascãr
Catargiu, Nicolae Creþulescu); oameni politici cu „morgã ºi blazon“ (Gheorghe
Gr. Cantacuzino-Nababul, Ion Lahovari); „guvernamentali de plan secund“
(Atanase Stolojan, Constantin Olãnescu, George Pallade, Alexandru Plagino,
Alexandru Lapedatu, Mihai Popovici); „eminenþe cenuºii“ (Principele Barbu
ªtirbei, Mihai Antonescu, dar ºi Ion Gheorghe Maurer); „oportuniºti iluºtri“
(Manolache Costache Epureanu, Ion Ghica, D.A. Sturza); „ofiþeri superiori“
(colonelul Nicolae Haralambie, maiorul Dimitrie Lecca); „înalte feþe bisericeºti“
(Sofronie, Nifon, Andrei ªaguna, Miron Cristea); „mari boieri“ (Principele
Dimitrie Ghica, Nicolae Filipescu, Vasile Stroescu, Hurmuzãcheºtii); „podoabe
ale elocinþei“ (Barbu Catargiu, Mihail Kogãlniceanu, Alexandru Lahovari, P.P.
Carp, Titu Maiorescu, Take Ionescu, Alexandru Marghiloman, Nicolae Iorga,
I.G. Duca, Octavian Goga); „oratori populari“ (Anastasie Panu, Nicolae Fleva,
Constantin-Titel Petrescu); „eroi tragici ai românilor“ (Decebal, Mihai, Horea,
Tudor Vladimirescu, Avram Iancu); „lideri politici locali“ (Nicolae Gane,
Leonte Moldovan, Mihai Orleanu, Constantin Dobrescu-Argeº); „diplomaþi de
talie internaþionalã“ (Take Ionescu, Nicolae Titulescu, Grigore Gafencu, dar ºi
Corneliu Mãnescu); „tehnocraþi“ (P.S. Aurelian, Gh. Ionescu-Siseºti, Istrate
Micescu, Constantin Garoflid); „eminenþe ale culturii“ (Vasile Alecsandri,
Dimitrie Bolintineanu, Titu Maiorescu, Nicolae Iorga, Octavian Goga, Mihail
Sadoveanu); „generali fãrã armate“ (Nicolae Golescu, Christian Tell); „autorita-
riºti în duet“ (Cuza Vodã – Mihail Kogãlniceanu, Carol I – Ion C. Brãtianu,
Ferdinand I – Ion I.C. Brãtianu); „dictatori“ (Carol al II-lea, mareºalul Ion
Antonescu, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Nicolae Ceauºescu) (p. IX-XI).

În economia de ansamblu a lucrãrii, unor oameni politici le sunt dedicate mai
multe pagini decât altora, potrivit judecãþii istoricului asupra însemnãtãþii fap-
telor lor pentru desfãºurarea istoriei naþionale. Aºezat în aceastã perspectivã
axiologicã largã, autorul a fãcut loc în Enciclopedie ºi unor personaje politice
„minore ºi meteorice“ precum Cristian Racovski ºi Boris ªtefanov, etnici bulgari
din Dobrogea care au fãcut mult rãu þãrii noastre prin resentimentele ºi acþiunile
lor antiromâneºti.
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În mod îndreptãþit, conducãtorii socialiºti ºi comuniºti sunt prezentaþi pe larg
în lucrare, pentru cã, deºi în perioada comunistã s-au spus destule despre ei,
astãzi se cunosc cu adevãrat puþine lucruri despre biografiile ºi faptele lor reale.
Apoi, dacã social-democraþia „integralã“ a „pãturii culte“ româneºti, ai cãrei
exponenþi de seamã au fost Ion Nãdejde, V.G. Borþun ºi urmaºii lor, a avut un rol
pozitiv în dezvoltarea societãþii româneºti, Cristian Racovski ºi cei asemenea lui,
inspiraþi de „potemkiniadele“ ruseºti, au deturnat miºcarea socialistã impri-
mându-i un caracter comunist-extremist. Dupã 1918 „s-au ales apele“ din nou,
stânga politicã româneascã scindându-se în social-democratã ºi comunistã. În
1948, social-democraþia a fost lichidatã însã de regimul comunist, aceasta recon-
stituindu-se abia dupã 1989, pentru a aºeza comunismul, privit în durata lungã a
istoriei politice româneºti, în condiþia unui „accident“ (p. XIV).

Acestea au fost argumentele autorului pentru a aloca spaþii considerabile lide-
rilor miºcãrilor politice de stânga ºi de extremã-stânga. La drept vorbind, abia
aceastã împrejurare oferã posibilitatea analizei istorice comparative între ceea ce
au însemnat marii oameni politici ai României ºi ce au reprezentat vârfurile no-
menklaturii comuniste.

Weltgeschichte ist Weltgericht, spunea filosoful Hegel. „Istoria lumii este tri-
bunalul lumii“, în cele din urmã. Dar ºi instituþiile actualului stat de drept trebuie
sã facã recursul necesar în acest proces istoric abia încheiat. Este un îndemn al
istoricului Stelian Neagoe ºi al Enciclopediei sale.

În definitiv, ce contrast izbitor — ºi atoatelãmuritor — este între prezentarea
„liderilor“ comuniºti ºi prezentarea „marilor bãrbaþi de Stat“ precum Alexandru
Ioan I Cuza ºi Ion I.C. Brãtianu! Dacã „Prinþul Unirii“ este „întâiul providenþial
între providenþialii oameni politici români ai tuturor timpurilor“ (p. 16),
Brãtianul este „cel mai mare om politic ºi bãrbat de Stat al românilor din toate
timpurile“ (p. 113). La care se adaugã caracterizarea pe care i-a fãcut-o celui din
urmã ministrul Franþei pe lângã Guvernul rãzboiului întregirii României, contele
de Saint-Aulaire. „Excela prin a câºtiga fãrã sã-ºi facã duºmani. Viitorul apropiat
mi-a descoperit în el cele mai înalte calitãþi, care îl fac unul dintre marii oameni
de stat ai generaþiei sale, mult mai mare decât cei «trei mari»: Wilson, Lloyd
George, Clemenceau. Nimic mai natural: la þãri mici, oameni mari“ (Ibidem).

Recomandãm cãlduros aceastã Enciclopedie cercetãtorilor în domeniul isto-
riei, specialiºtilor în ºtiinþele politice, dar ºi publiciºtilor ºi chiar oamenilor poli-
tici de astãzi. Tuturor, le este un instrument de lucru indispensabil.
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