
DOUÃ VOLUME CARE OMAGIAZÃ MAREA UNIRE DE LA 1918

ION GOIAN

Istoricul Stelian Neagoe pune la îndemâna cititorilor, cu prilejul aniversãrii Centena-
rului Marii Uniri de la 1918, douã interesante ºi substanþiale volume care documenteazã
evenimentele care au condus la întregirea României în anul 1918. Cãrþile publicate de
Stelian Neagoe pot fi considerate ilustrãri ale unui dicton clasic, datorat lui Cicero (De
Oratore, II, 9): Historia magistra vitae (parafrazând, am putea traduce prin „Istoria ne
oferã lecþii de viaþã“). Multe dintre cãrþile publicate de istoricul Stelian Neagoe îmbinã,
de altfel, informaþia istoricã amplã ºi sprijinitã pe documente cu interesul evident al auto-
rului pentru aspectul uman, pentru caracterul ºi destinul personajelor analizate. Aceastã
constatare se aplicã ºi celor douã lucrãri recent publicate de Stelian Neagoe ca un omagiu,
desigur, adus Marii Uniri de la 1918. Într-adevãr, cele douã volume publicate de Stelian
Neagoe la Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“
al Academiei Române pun la îndemîna cititorului interesat de aceastã perioadã docu-
mente istorice care pun uneori într-o luminã nouã evenimentele ºi personalitãþile istorice
care au participat la Marea Unire de la 1918. Un bun exemplu este acela al unui mare
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sacrificat al istoriei întregirii României Mari: Alexandru Marghiloman (1854-1925),
Preºedintele Consiliului de Miniºtri, semnatar al contestatei ºi blamatei pãci de la
Buftea-Bucureºti din 24 aprilie/7 mai 1918 (tratatul respectiv fiind ratificat de Parlament,
dar niciodatã promulgat de Regele Ferdinand). Alexandru Marghiloman, ale cãrui cu-
vântãri ºi scrieri politice au fost publicate în ediþii îngrijite de Stelian Neagoe (Note poli-
tice, 3 vol. 1993-1995, Discursuri parlamentare, 2 vol., 2014) este personajul central al
unui volum documentar consacrat actului istoric de la 27 Martie 1918.
Contribuþia lui Alexandru Marghiloman la înfãptuirea Unirii Basarabiei cu România

este prezentatã de Stelian Neagoe într-un volum care cuprinde ºi o succintã recapitulare
a carierei sale politice impresionante, cu latura ei de succes, dar ºi cea de nenoroc, sub titlul:
Alexandru Marghiloman, Unirea Basarabiei cu România-Mumã, 27 Martie 1918 (editor
Stelian Neagoe). Succinta prezentare a carierei lui Marghiloman capãtã, sub pana istori-
cului Stelian Neagoe, tonul unei biografii romantice: „Cum se întâmplã de multe ori în
viaþã, în anii postbelici, trecându-se prea uºor peste imensele servicii pe care ºeful Gu-
vernului de sacrificiu le adusese þãrii, Alexandru Marghiloman a avut parte de ingratitu-
dinea multor lideri contemporani din clasa politicã. A fost etichetat «trãdãtor», «proscris»
– nu atât pentru învinuiri nedrepte, cât din calcule de meschinãrie politicã: ostracizatului
temut sã-i fie definitiv blocat accesul în arena politicã a noii Românii“, scrie Stelian
Neagoe, aliind analiza istoricului cu judecata moralistului.
De altfel, orice istorie obiectivã este îndatoratã sã menþioneze în modul cel mai favo-

rabil numele lui Alexandru Marghiloman în legãturã cu unirea Basarabiei cu România.
Modul în care a ºtiut sã rãmânã în al doilea plan al evenimentelor, lãsând primul-plan
unioniºtilor basarabeni, este admirabil ºi înþelept, totodatã. Poate cã un om politic mai
puþin înþelept s-ar fi grãbit sã-ºi atribuie meritul principal al faptului istoric, acest lucru
oferind ulterior adversarilor ocazia de a vorbi despre o prezumptivã „ocupaþie româneascã
a Basarabiei“. Într-o lume în care adevãrul istoric este greu de separat de propagandã,
aceastã reþinere înþeleaptã a lui Marghiloman este cu totul meritorie.
Mai multe pagini ale acestui volum, de altfel, ne dau prilejul de a reconstitui eveni-

mentele anului 1918 într-o luminã mai vie, mai puþin convenþionalã. La aceasta contribuie
din plin ºi bogata ilustraþie care însoþeºte antologia documentarã consacratã de Stelian
Neagoe revenirii Basarabiei (sau Moldovei de peste Prut) în componenþa unui stat român
care cuprindea deja, dupã Unirea de la 1859, Moldova rãmasã neocupatã de Imperiul
Rus cu prilejul acelei ilegale ºi ruºinoase tranzacþii ruso-otomane de la 1812 care îi rãpea
acesteia o bunã parte a teritoriului ºi a populaþiei. O amplã secþiune de facsimile ale unor
documente ale timpului, alãturi de fotografii de epocã, oferã cititorului posibilitatea de a
reconstitui în imaginaþie ceva din culoarea acelei epoci. Este un indiscutabul merit al vo-
lumului citat acela de a pune la îndemâna cititorului portretele fotografice ale unor perso-
nalitãþi des amintite ca Ion Inculeþ, Pan Halippa, Alexei Mateevici (autorul unei poezii
memorabile închinate limbii române), Constantin Stere, dar ºi cele mai puþin cunoscute
publicului, ale lui Pantelimon Erhan, Daniel Giugureanu, Petre Cazacu, Ion Pelivan, Nicolae
Alexandri sau al Elenei Alistar, prima femeie deputat în Sfatul Þãrii din Basarabia, alãturi
de fotografiile unor edificii ºi locuri semnificative în legãturã cu Unirea.
Un al doilea volum, Stelian Neagoe,Unirea Bucovinei cu România-Mamã, 28 Noiembrie

1918, abordeazã un subiect complementar celui dintâi, poate mai puþin cunoscut însã
publicului larg. Stelian Neagoe reface, într-un Scurt itinerar istoric, povestea nefericitã
a raptului Bucovinei, altã nelegitimã ºi imoralã negociere între cele trei imperii, Imperiul
Otoman, Imperiul Habsburgic ºi Imperiul Rus, care au procedat la o reaºezare a echili-
brului geopolitic în zonã. Imperiul Otoman, care era deja bolnavul Europei, a cumpãrat
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ceva timp abandonând Bucovina (poate ºi cu gândul ascuns de a provoca o ciocnire a celor
douã puteri succesoare), încercând sã amâne o inevitabilã prãbuºire, care va veni un secol
mai târziu.
Stelian Neagoe, interesat, cum am menþionat, ºi de latura umanã a evenimentului

istoric, foloseºte prilejul pentru a evoca figura unui domn patriot, care ºi-a pierdut capul
în încercarea de a pãstra integritatea Moldovei, de la care fusese rãpit Þinutul Fagilor,
Bucovina: Grigore III Ghica (1724-1777). Tot ca o tuºã de culoare istoricã este ºi evocarea
coruperii oficialilor turci de cãtre negociatorul austriac, baronul Thungut, dar ºi a actului
secund, al rãzbunãrii sultanului, descrisã în tonul cronicarului: „prinzând Sultanul Abdul
Hamid I de veste cã fusese trãdat, s-a rãzbunat crunt: Costache Moruzi fiind scurtat de
cap prin folosirea iataganului capugiului“.
În contextul istoric al sfârºitului Primului Rãzboi Mondial, marcat ºi de cele 14 puncte

ale Declaraþiei preºedintelui Woodrow Wilson, din 8 ianuarie 1918 (declaraþia fiind re-
formulatã în toamna aceluiaºi an în sensul acceptãrii principiului autodeterminãrii po-
poarelor ºi constituirii unor state naþionale independente succesoare ale imperiilor des-
trãmateAustro-Ungar ºi Otoman), românii din Bucovina au trecut la o nouã etapã a luptei
lor pentru eliberarea naþionalã, vãzând în evenimentele istorice posibilitatea unirii cu
patria-mamã. Epopeea acestei lupte este descrisã de istoricul Stelian Neagoe în mai multe
capitole însoþite de un bogat material ilustrativ, facsimile ºi fotografii de epocã. Materialul
prezentat în volum este prea bogat pentru a putea fi rezumat în doar câteva rânduri. Ca
impresie generalã, însã, acest volum se dovedeºte a cuprinde în 260 de pagini informaþiile
necesare pentru a reconstitui evenimentul istoric al Unirii Bucovinei cu România în com-
plexitatea sa nu numai sub aspect politic ºi administrativ, dar ºi sub aspectul destinelor
umane surprinse într-un moment crucial al existenþei lor. Un loc semnificativ, desigur,
revine rolului jucat de Alexandru Marghiloman ºi cu acest prilej.
Sunt reunite în acest volum cele mai semnificative documente: Actul Hotãrârii Unirii

cu Bucovina, adoptat în Congresul General al Bucovinei, documentele care reflectã acti-
vitatea guvernului condus de Marghiloman în vederea unirii, procesul-verbal al dezbate-
rilor din Parlamentul român care a ratificat unirea, textul Tratatului de la Saint-Germain
care afirmã recunoaºterea internaþionalã a Unirii, relatarea lucrãrilor Comitetului Naþional
Român din Bucovina ca preliminarii la Unire. De asemenea, trei schiþe biografice consa-
crate celor mai importanþi lideri unioniºti (Iancu Flondor, Ion Nistor ºi George Grigorovici
sau Grigoroviþã) confirmã interesul istoricului Stelian Neagoe pentru aspectul uman al
istoriei Unirii.
Un foarte bogat material ilustrativ însoþeºte volumul. Sunt cuprinse aici facsimile ºi

fotografii rare, a cãror reunire a necesitat desigur nu puþin efort din partea autorului. Im-
presioneazã în special atenþia acordatã unor personalitãþi istorice poate mai puþin cunos-
cute, dar care meritã deplina recunoºtinþã a urmaºilor pentru activitatea, uneori nu lipsitã
de primejdii, dusã în slujba unirii necondiþionate cu România.
Cele douã volume publicate de istoricul Stelian Neagoe cu prilejul aniversãrii Cente-

narului Marii Uniri de la 1918 constituie o importantã contribuþie atât la cunoaºterea,
prin documente adunate cu rigoare ºtiinþificã ºi multã acribie, cu privire la împrejurãrile
în care a avut loc întregirea României, unirea românilor într-un stat naþional unitar, recu-
noscut pe plan internaþional, cât ºi la reînvierea, în acest moment aniversar, a imaginii
unor personalitãþi istorice importante pentru o nouã generaþie de cititori.
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FIGURI TUTELARE ALE MARII UNIRI – A. MARGHILOMAN

CRISTI PANTELIMON

Istoria nu este populatã doar cu eroi, ci ºi cu mari „nedreptãþiþi“, cu personaje care,
în alte circumstanþe, ar fi putut sã devinã „vedete“ ale memoriei colective, dar, din motive
ce þin de contextul epocii în care au trãit ºi de urmãrile aceleia în prezent, au fost mai
degrabã umbrite, ocultate sau chiar „pedepsite“ de un tribunal nedrept, nevãzut. Alexandru
Marghiloman este, în contextul epopeii Primului Rãzboi Mondial ºi al înfãptuirii României
Mari, un astfel de personaj ocultat, ocolit de recunoºtinþa publicã; sacrificat în epocã de
tragismul evenimentelor rãzboiului, el nu a fost, pânã azi, cu totul recuperat ºi aºezat la
locul pe care-l meritã. ªi totuºi, procesul de „revizuire“ a epocii Marii Uniri nu putea sã
nu cuprindã, în acest an centenar, ºi o preocupare pentru figura lui Marghiloman, prea
mare în epocã pentru a fi ignorat ºi prea aspru judecat apoi pentru a nu trezi atenþia istori-
cilor oneºti. Din acest punct de vedere, este meritul istoricului Stelian Neagoe de a se fi
aplecat, sine ira et studio, cum le place profesioniºtilor istoriei sã spunã, asupra acestei
figuri fãrã îndoialã tragice. Unirea Basarabiei cu România-Mumã. 27 martie 1918, lu-
crarea pe care vrem s-o semnalãm cititorilor în aceste rânduri, încearcã sã repunã un
echilibru în judecata asupra epocii Marii Uniri prin relevarea câtorva aspecte esenþiale
ale personalitãþii lui Marghiloman ºi conturarea mai precisã a tabloului epocii în care
acesta a trãit. De altfel, Stelian Neagoe nu face altceva decât sã fie consecvent cu sine
însuºi, cãci tot d-sa a editat (recent) toate discursurile politice ale lui Marghiloman1, precum
ºi jurnalul sãu politic, Notele politice2, de mare importanþã ºi ele pentru completarea, de
data aceasta din perspectivã personal-umanã, a imaginii acelei epoci ºi a personalitãþii
lui Marghiloman.

Unirea Basarabiei cu România-Mumã se deschide cu o Schiþã biobibliograficã, în
care editorul sintetizeazã personalitatea luiAlexandru Marghiloman. Sunt trecute în revistã
atât elementele pur biografice, cât ºi „tendinþele“ ºi accentele politic-subiective ale acestuia,
pentru ca cititorul sã poatã înþelege orientarea politicã a lui Marghiloman, dar ºi s-o
situeze mai clar în epocã, epocã în care, în raport cu luptele dintre Puterile Centrale ºi
Antanta, nimeni nu putea ºti cu certitudine care parte va ieºi învingãtoare. Dacã un Ion
I. C. Brãtianu a pariat pe partida învingãtoare în cele din urmã, avem tendinþa de a uita
cã la acea vreme clasa noastrã politicã era „sfâºiatã“ de tensiunea ce rezulta din incertitu-
dine: oare nu era posibil ca Puterile Centrale sã învingã în rãzboi? Astãzi rãspunsul pare
clar, dar oamenii vremii nu puteau ºti exact. De aceea, Stelian Neagoe ne reaminteºte cã
între Ion I. C. Brãtianu ºi Alexandru Marghiloman a existat un „pact“ esenþial, o înþele-
gere transpartinicã, cu vãdit caracter patriotic: oricare ar fi fost rezultatul rãzboiului,
acest pact trebuia sã asigure supravieþuirea þãrii pe scena internaþionalã, dar ºi o continui-
tate ºi normalitate politicã în raport cu cei care erau „adversari“ politici conjuncturali,
dar aveau interese comune în raport cu destinul þãrii: „Alexandre, dacã învinge Antanta
– eu; dacã înving Puterile Centrale – tu“. În lumina acestui pact, toate faptele lui
Marghiloman capãtã alt accent, iar Stelian Neagoe nu face decât sã sublinieze acest
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fenomen. În fond, Marghiloman a fost „un prim-ministru sacrificat pe altarul întregirii
României Mari“, mai mult ºi mai sugestiv, „manta de vreme rea pentru Stat, Dinastie ºi
Armatã“. Concret, scrie Stelian Neagoe, el, Marghiloman, „a rezistat cererilor insistente
ale Berlinului ºi Vienei, de a trimite în judecatã Guvernul Brãtianu, trenând procedurile
chiar ºi cu singurul fost ministru liberal, simbolic arestat, Alexandru Constantinescu“.
Poate cã, în an centenar ºi aflaþi noi înºine astãzi sub tirul încruciºat al unui aºa-zis „rãzboi
hibrid“ cvasi-global, care se desfãºoarã ºi pe teritoriul României, nu ar strica sã reflectãm
mai profund la acest episod al luptelor politice interne din epoca Marii Uniri.
Cea mai luminoasã paginã a carierei politice marghilomaniene rãmâne, fãrã îndoialã,

contribuþia sa la aducerea Basarabiei la sânul patriei mamã. ªi acesta a fost un aspect al
carierei politice a lui Marghiloman care a fost trecut sub tãcere; în epoca de pânã la 1989
faptul era explicabil mai cu seamã prin contextul geopolitic post-belic. Astãzi, ar fi o
eroare fatalã sã nu reparãm aceastã scãpare. Stelian Neagoe face cu aceastã ocazie demersul
potrivit: el extrage din Notele politice ale lui Marghiloman acele pasaje care se referã la
activitatea sa din Basarabia, în preajma actului de la 27 martie 1918. Aceastã activitate
a fost ea însãºi un „front“ în sine, adicã a presupus o adevãratã bãtãlie cu reticenþele unor
lideri basarabeni, pe de o parte, ºi cu contextul politic extrem de inflamabil al Imperiului
Þarist pe de altã parte. În acest episod, pe care cititorul îl va descoperi tragic ºi alert, intrã
evident ºi evenimentele din zona Bucovinei.
Dupã paginile alese din Notele politice, Stelian Neagoe aduce în lumina tiparului o

serie de Anexe cu acte oficiale din arhivaAlexandru Marghiloman. Începând cu Telegrama
Sfatului Þãrii din Basarabia din 27 martie 1918 adresatã Regelui Ferdinand (care se afla
la Iaºi, date fiind condiþiile din þarã), apoi cu telegramele cifrate care au fost trimise dinspre
reprezentanþii administraþiei locale din Suceava cãtre Alexandru Marghiloman, în cali-
tate de prim-ministru, pentru a interveni în teritoriile locuite de români din Bucovina ºi
a proteja populaþia româneascã de atacurile „bandelor armate“ dupã plecarea autoritãþilor
austriece, telegrame ale reprezentanþilor românilor bucovineni de dincolo de graniþã (Iancu
Flondor) pentru ca armata românã sã intervinã în stoparea elementelor bolºevice din
zonã etc.
O altã secþiune a lucrãrii este dedicatã problematicii unirii Basarabiei cu Þara în

discursurile parlamentare ale lui Marghiloman, din perioada iunie-octombrie 1918. Figura
„controversatã“ a lui Marghiloman capãtã aici limpezimi nebãnuite: de fapt, marele om
politic conservator vibra atunci cu gândul la „suflarea româneascã“: „Iatã de ce, domnii
mei, cred cã în chestiunea Basarabiei, ca ºi în chestiunea Dobrogei, poporul românesc
poate fi liniºtit. Ursita lui se va îndeplini. Sã fie încredinþaþi toþi nerãbdãtorii, toþi copi-
landrii care cred cã au destulã experienþã ºi destulã informaþie ca sã conducã destinele
Þãrii, toþi trebuie sã ºtie cã suntem cu ochii în patru, pretutindeni unde suflare româneascã
suferã“ (pp. 71-72).
Interesant ºi extrem de oportun ni se pare faptul cã Stelian Neagoe a inclus în acest

volum discursul rostit de Alexandru Marghiloman la 6 ani de la Marea Unire, cu ocazia
banchetului aniversar din 27 martie 1924 de laAthenée Palace din Bucureºti. Marghiloman
insistã cu ocazia acestui discurs asupra faptului care a constituit chintesenþa revenirii
Basarabiei la Patria-Mumã, aºa cum se exprimã el: este vorba despre voinþa poporului
din teritoriul respectiv de a se uni cu þara, în condiþiile în care Imperiul Þarist devenise
o realitate caducã. Marghiloman face, practic, o scurtã istorie a evenimentelor care au
dus la constituirea Sfatului Þãrii, cu reprezentarea proporþionalã a tuturor minoritãþilor
din teritoriul basarabean: acest Sfat al Þãrii are chiar binecuvântarea episcopului rus din
Cetatea-Albã, pe numeGavril, care foloseºte pentru acest gest solemn limbamoldoveneascã,
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dupã cum se exprimãMarghiloman (de fapt, româna, am spune noi astãzi; la vremea aceea,
„moldoveneasca“ era limba deosebitã a populaþiei autohtone în raport cu centrul impe-
rial rus). Chiar ºi personalitãþi care erau înclinate sã vadã viitorul Basarabiei în sânul fe-
deraþiei ruseºti, ca Ion Inculeþ, acceptã ºi participã la sinergia localã, autonomistã, prezi-
dând acest Sfat al Þãrii. Regatul României nu a avut niciun amestec în constituirea acestui
Sfat al Þãrii, în ciuda atenþiei încordate cu care cei din regat urmãreau evenimentele de
peste Prut, subliniazãMarghiloman. Întregul discurs este o pledoarie pentru ideea, fireascã,
a naturaleþii revenirii Basarabiei în cadrul României. Acest lucru, privit din poziþia în care
ne gãsim astãzi, cu o situaþie în care guvernele României ºi Republicii Moldova declarã
solemn, dupã ºedinþe comune, cã vor sã nu mai existe o deosebire între cele douã þãri,
sau declarã cã „unirea“ trebuie sã se facã pragmatic, fãrã fraze sforãitoare, pare cu atât
mai firesc. ªi noi, astãzi, ne aflãm în faþa acestui firesc care pare a refuza sã se întâmple
totuºi, aºa cum Marghiloman ºi generaþia lui au reuºit sã trãiascã miracolul unui firesc
(România Mare) care s-a întâmplat, cu efortul fiecãrui lider ºi simplu român, dar care nu
a þinut, din pãcate, decât o generaþie... Discursul aniversar al lui Marghiloman, prin întin-
dere ºi complexitatea analizei acelor momente, ni se pare de cea mai mare importanþã
istoricã.
Lucrarea continuã cu o serie de Adnotãri istorice ale editorului Stelian Neagoe. De

data aceasta, avem un punct de vedere direct al istoricului Stelian Neagoe în raport cu
evenimentele atât de importante de dupã Primul Rãzboi Mondial. Este un capitol scurt,
dar cuprinzãtor, al raporturilor noastre cu Rusia de dupã 1711. Pentru înþelegerea de an-
samblu a anului 1918 (ºi, vai, ºi a celor ce urmeazã, pânã astãzi!), este un capitol esenþial.
Urmeazã un capitol mai amplu dedicat contextului vieþii politice basarabene în epoca
Primului Rãzboi Mondial (capitolul se numeºte Resurecþia Naþionalã. Autonomia-inde-
pendenþa-unirea). De data aceasta, Stelian Neagoe reia firul roºu al evenimentelor care
au dus la Unirea Basarabiei cu Þara la 27 martie 1918. Este vorba, aºa cum sugereazã
subtitlul acestui capitol, despre o serie de „trepte ale Unirii“, începând cu autonomia.
Mai mult, Stelian Neagoe merge pânã la momentul culminant al acestei uniri-fuziune,
adicã actul de la 10 decembrie 1918, prin care Sfatul Þãrii a renunþat, practic, la condiþiile
de unire puse la 27 martie în acelaºi an. Se poate spune cã România nu era numai Mare,
ci ºi desãvârºitã!
Lucrarea continuã cu o serie de documente istorice de primã mânã, dintre care se re-

marcã Actul Unirii ratificat de Parlamentul României Mari la 29 decembrie 1919.
Un capitol este dedicat ºi Tratatului de pace de la Paris, al cãrui conþinut este publicat

în întregime.
Ultima secþiune a lucrãrii prezintã o serie importantã de facsimile dupã documente.

Istoria nu mai are doar aspectul „teoretic“ al unor texte, paragrafe de legi sau proclamaþii,
ci se însoþeºte cu imagistica epocii, cu imagini de hãrþi, procese-verbale din epocã (se
remarcã procesul-verbal al primei ºedinþe a Sfatului Þãrii din Basarabia, textul Declaraþiei
Sfatului Þãrii privind Unirea Basarabiei cu „Mama sa România“, Înaltul Decret Regal ce
proclamaActul Unirii Basarabiei cu România etc.). O bogatã serie de fotografii de epocã
readuc în mentalul colectiv momentele fastuoase ale istoriei constituirii României Mari.
Lucrarea istoricului Stelian Neagoe, bazatã în cea mai mare parte pe reconstituirea

figurii ºi acþiunii din epocã a celui care a fost Alexandru Marghiloman, este, de fapt, o
alertã istorie a revenirii teritoriilor estice ºi nord-estice locuite de români în sânul României
la 1918. Act istoric nepereche, acesta este cu atât mai important acum, la o sutã de ani
de la acele momente. Prin efortul sintetic ºi, de ce sã nu spunem, patriotic, istoricul Stelian
Neagoe marcheazã aºa cum se cuvine un moment de sãrbãtoare a noastrã, a tuturor ro-
mânilor. Efortul sãu meritã salutat cu respect.

124 CÃRÞI ÎN DEZBATERE 6



PE URMELE CENTENARULUI: UNIREA BUCOVINEI

RUXANDRA IORDACHE

În colecþia Centenar, editatã de Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale
„Ion I.C. Brãtianu“ al Academiei Române a apãrut, în anul 2018, o serie de volume,
îngrijite de prof. Stelian Neagoe, dedicate actului prin care, în cursul anului 1918, pro-
vinciile româneºti aflate în afara Regatului României – Basarabia, Bucovina, Transilvania
– au luat decizia istoricã de a se uni, aºa cum se spune în titlul prezentului volum, cu
România-Mamã. Între aceste volume, unul este închinat Bucovinei, teritoriu istoric
românesc pierdut de Moldova la 1774, în urma rãzboiului ruso-turc din 1769-1774, în
favoarea Imperiului Habsburgic, printr-o înþelegere – târguialã, spune prof. Neagoe –
între marile puteri ale vremii ce îºi disputau/împãrþeau/reîmpãrþeau teritorii din aceastã
parte a Europei: Imperiul Otoman, Imperiul Þarist ºi Imperiul Habsburgic.
Chiar dacã astãzi, la 100 de ani de la împlinirea acestui act istoric, fervoarea patrioticã

din sintagme precum România-mamã ºi-a mai pierdut din încãrcãtura emoþionalã a epocii,
încãrcãturã care trãda efortul ºi dorinþa conducãtorilor politici ai vremii de a reuºi împli-
nirea respectivului act, volumul de faþã are menirea de a reînsufleþi trãirea patrioticã de
atunci, de a intra în detalii privind acele zile – puþine la numãr, dar atât de dense în sem-
nificaþia lor – în care fruntaºii politici din þinutul bucovinean au adoptat decizia privind
revenirea Bucovinei la România.
Pentru a da un contur precis din punct de vedere al reperelor istorice actului de unire

a Bucovinei cu România, volumul debuteazã cu o scurtã dar edificatoare prezentare a
contextului în care teritoriul de la nordul Moldovei a ajuns sub stãpânire habsburgicã, în
1774, pânã la orizontul anului 1918 când, pe fundalul încheierii primului rãzboi mondial,
care plasa monarhia austro-ungarã între pierzãtorii marii conflagraþii, pentru popoarele
supuse imperiului se profila posibilitatea redefinirii prin propria voinþã a destinului lor.
Desigur, evenimentele nu s-au succedat liniar ºi liniºtit. Prof. Neagoe ilustreazã felul în
care, în imperiul muribund, Bucovina mai fãcea încã obiectul intereselor revizioniste
austro-ucrainene; explicã modul în care s-au înfiripat ºi s-au organizat instituþii formate
din conducãtori români ce au preluat puterea politicã în Bucovina – mai întâi Adunarea
Constituantã din 27 octombrie 1918, din care a rezultat Consiliul Naþional Român ce
preia puterea în 25 noiembrie 1918, apoi Congresul General, din 28 noiembrie 1918 – în
numele poporului român din acest teritoriu; aratã cum, pe fundalul retragerii trupelor
austriece, înlocuite cu cele ucrainene, în Bucovina se produc dezordini ºi panicã, condiþii
în care Consiliul Naþional Român cere sprijinul – inclusiv prin venirea unor trupe mili-
tare – guvernului român de la Iaºi.
O secþiune a volumului este rezervatã contribuþiei guvernului român condus de

Marghiloman, care a decis sã sprijine cu trupe armate guvernul provizoriu bucovinean
în zilele de instabilitate ce au urmat retragerii autoritãþilor austriece, instabilitate provo-
catã de agitaþii bolºevice. Se aratã cum, urmare a acestei decizii, Marghiloman a trebuit
sã îºi dea demisia din funcþia de prim ministru: o demisie despre care C. C.Arion spunea:
Guvernul Maghiloman moare fiindcã a luat Bucovina. E cel mai frumos sfârºit ce se putea
spera. Trãiascã România Mare!“ (p. 21, notã de subsol).
În continuare, sunt prezentate lucrãrile Congresului Unirii Bucovinei, întrunit la 28

noiembrie 1918, având ca ordine de zi Stabilirea raportului politic între Bucovina ºi Regatul
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României. Întrunind 99 de reprezentanþi politici ai populaþiei bucovinene – delegaþi ai
Consiliului Naþional Român, ai comunelor ucrainene, ai Consiliului Naþional German ºi
ai Consiliului Naþional Român, precum ºi în prezenþa unor trimiºi din Basarabia ºi Ardeal,
acest congres a hotãrât „Unirea necondiþionatã ºi pe vecie a Bucovinei, în vechile ei ho-
tare pânã la Ceremuº, Colacin ºi Nistru, cu Regatul României.“ (p. 31), cu unanimitate
de voturi. Congresul a decis, de asemenea, comunicarea acestei hotãrâri, prin telegrame,
cãtre Regele Ferdinand al României, guvernul român ºi guvernele Antantei. O secþiune
a volumului redã ºedinþeleAdunãrii Deputaþilor ºi Senatului din 29 decembrie 1919, prin
care se ratificã de cãtre Parlamentul României Mari – primul parlament român rezultat
din sufragiu universal - Proiectul de Lege privitoare la Unirea Bucovinei cu România.
În volum este explicat ºi tratatul de pace de la Saint-Germain-en-Laye prin care, la

10 septembrie 1919, actul Congresului bucovinean capãtã recunoaºtere internaþionalã;
din nou, frontiera teritoriului restituit României este miza unor revendicãri revizioniste;
abia prin pacea de la Sèvres, din 10 august 1920, graniþa româno-polonã a fost fixatã în
spiritul unui dezavantaj mai mic pentru România, corectat, la rândul sãu, în 1928, printr-o
convenþie de frontierã româno-polonã. Ulterior, aratã prof Neagoe, vârtejul celui de-al doilea
rãzboi mondial ºi al înþelegerilor ruso-germane a fãcut ca teritoriul nord-bucovinean sã
fie pierdut de România în anul 1940, recuperat temporar de armata românã, ºi, în 1944
ocupat de armata sovieticã ºi încorporat din nou în URSS, ca parte a Republicii Sovietice
Ucrainene. În prezent, Bucovina de Nord este parte a Ucrainei, stat independent dupã
colapsul sovietic din 1991.
O importanþã aparte pentru a înþelege strãdania oamenilor politici bucovineni de a

reuºi reunirea cu România revine secþiunii care în prezentul volum este dedicatã ºedinþelor
Consiliului Naþional Român – preliminarii ale unirii Bucovinei – în care regãsim, cu ajutorul
documentelor, preocuparea acestor conducãtori de a re-aºeza ordinea naþionalã româneascã
în Bucovina dupã cei 144 de ani de stãpânire strãinã, de a da þãrii un buget, de a corecta
injustiþii sociale, sãrãcia, mizeria ºi analfabetismul, de a da þãranilor pãmânt, de a trata
cu justeþe minoritãþile conlocuitoare, de a profita de contextul internaþional ºi de princi-
piile wilsoniene în beneficiul idealului unionist, de a stabili raporturile corecte ºi pru-
dente cu Regatul României ºi cu puterile Antantei pânã la hotãrârea privind unirea. Toate
aceste griji reies în întregul lor dramatism din procesele verbale ale celor patru ºedinþe
pe care le-a þinut Consiliul Naþional Român al Bucovinei pânã la data de 28 noiembrie
1918.
Desigur, toate aceste strãdanii sunt opera unor nume, a unor individualitãþi, pe care

le putem identifica în întreg cuprinsul volumului. La sfârºitul acestuia, înainte de secþi-
unea rezervatã unor facsimile, prof. Neagoe face portretele a trei lideri de marcã ai efor-
tului întru unire: Iancu Flondor, Ion Nistor ºi Gheorghe Grigorovici.
Prezentul volum constituie un exerciþiu de rememorare la capãtul cãruia ne aducem

aminte cã reperele istorice ale constituirii statului unitar român nu sunt doar o înºiruire
de date care par, la distanþã de un secol, cã s-au întâmplat de la sine. Un întreg context
internaþional, marcat de marele rãzboi ºi de prãbuºirea a trei imperii, conºtiinþa naþionalã
ºi efortul fruntaºilor politici români din Bucovina, conjugatã cu voinþa guvernului român,
dar ºi un dram de providenþã vor fi contribuit la realizarea actului unirii, în mersul cãruia
unirea Bucovinei a urmat celei a Basarabiei – martie 1918, ºi a precedat-o pe cea a
Transilvaniei – 1 decembrie 1918.
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