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Lui Stelian Neagoe istoriografia noastrã îi datoreazã mult,
mai ales în ceea ce priveºte memorialistica. Volumele îngrijite
de domnia sa ne îmbogãþesc bibliotecile, dar totodatã furnizea-
zã cercetãrii istorice un material preþios de informaþii, remarca-
bilã fiind în aceastã privinþã editarea amintirilor lui Constantin
Argetoianu. De data aceasta, silinþele sale s-au îndreptat spre
dezvãluirea discursurilor parlamentare ale lui Alexandru Mar-
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ghiloman, fãrã îndoialã o personalitate de prim rang printre
fãuritorii României moderne ºi un om politic cu însuºiri deose-
bite, un model trecut, care ar merita pe deplin sã fie urmat ºi în
zilele noastre în care se reconstruieºte de un sfert de veac clasa
politicã.

Discursurile ºi în general intervenþiile parlamentare ale lui
Marghiloman reprezintã din toate punctele de vedere modele,
atât în privinþa acurateþii textelor, cât mai ales prin pertinenþa ºi
frumuseþea discursului sãu. Îl vedem prezent într-o varietate de
probleme ºi ceea ce meritã sã fie evidenþiat este siguranþa vorbirii
sale, întemeiatã pe ºtiinþã, adevãr ºi convingere. Marghiloman
reprezintã un model, care ar merita sã provoace imitatori!

Om politic de mare anvergurã ºi prestanþã, Marghiloman, în
repetate rânduri parlamentar ºi ministru, poate fi urmãrit prin
intermediul acestor discursuri în cariera sa politicã cu totul re-
marcabilã. El a fost neîndoielnic un mare sacrificat, chemat
fiind într-unul din momentele cele mai grele ale þãrii s-o câr-
muiascã, dar a ºtiut s-o facã cu mult tact ºi lui i-am datorat rea-
lizarea primei faze a marii uniri a românilor din 1918, cea a
Basarabiei. Este de evidenþiat ºi faptul cã a fost un sacrificat,
care a purtat povara pânã la sfârºitul vieþii sale, dar cel puþin
n-a fost hãrþuit cu procese, chiar ºi adversarii sãi politici recu-
noscându-i integritatea ºi simþirea patrioticã.

Stelian Neagoe a realizat prin cele douã volume pe care le-a
îngrijit o lucrare importantã ºi care meritã toate elogiile. Lec-
tura cuvântãrilor lui Alexandru Marghiloman ne dezvãluie din
nou cât de importantã este istoria ºi cunoaºterea ei ºi totodatã
ne reaminteºte sã nu uitãm marile personaliþãþi, pe adevãraþii
fãuritori ai României, þara noastrã.
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