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„ÞARA AªTEAPTÃ MEMORIILE
LUI ALEXANDRU MARGHILOMAN“

Marghiloman, nume de renume, bolovãnos ºi sonor, predestinat celor mai
uluitoare ascensiuni ºi depresiuni ale vieþii. A fost ceea ce s-ar putea spune — un
om deplin. În strâmta-i viaþã de muritor a trecut prin toate. A cunoscut gran-
doarea ºefiei de partid ºi de guvern, succesele oratorului desãvârºit, împlinirile
ministrului priceput, harnic. A cules laurii de campion al cotilionului ºi al ele-
ganþei în Metropolã ºi de ctitor al fascinantelor curse de cai pur-sânge din România.
A fãcut un mariaj strãlucit cu Principesa Eliza ªtirbei, destrãmat mai apoi de cã-
tre adversarul sãu politic de-o viaþã, Ionel Brãtianu.
În aceeaºi mãsurã însã, pe când se afla chiar pe coama vieþii, s-a nevoit sã ardã

pe rugul instinctului naþional al Marii Uniri, semnând pacea învinsului vremel-
nic (din mai 1918) — piatrã funerarã ce avea sã zdrobeascã o carierã de excepþie
aflatã în plenitudinea forþelor sale creatoare, ºi de aci amurgul proscrisului.
La acele meandre acele vieþii, vrãjmaºi de tot soiul s-au trudit sã-i adauge stig-

matul de „trãdãtor“ ºi sã-l supunã vindictei publice. Cum era de aºteptat, în parte
chiar au reuºit...
Numai cã jucãtorul pasionat care a fost Alexandru Marghiloman, ºi-a pãstrat

cu grijã pentru sine mutarea de pe urmã.Amizat totul pe ultima carte ºi a câºtigat.
Este adevãrat, postum, dar cu atât mai spectaculos cu cât victoria se rostogolea
nãucitoare în posteritate, revanºã a unui singur om, a marginalizatului, împotriva
unei aproape întregi lumi politice româneºti interbelice. Atuul lui Marghiloman,
asul câºtigãtor, l-au constituit ale sale Note Politice, lãsate prin legat testamentar
sã-l rãzbune dupã moarte. Doamne, ºi ce rãzbunare!
Desigur, câte ceva se ºtia despre „Memoriile“ lui Alexandru Marghiloman ºi

înainte de tipãrirea lor, în primãvara anului 1927. Politician versat, Marghiloman
lãsase în câteva rânduri sã se rãspândeascã zvonul cã era pe punctul sã înceapã
publicarea lor în þarã, ba chiar în strãinãtate, la Paris! La acea vreme, Marghiloman
era mai cu seamã interesat sã sperie somnul celor de la Palatul Regal ºi al Brãti-
enilor cu dezvãluiri senzaþionale ce-ar fi ºters machiajul de pe feþele „singurilor“
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fãuritori ai României Mari. Sã-i alerteze ºi sã-i facã sã devinã mai cooperanþi cu
cel ce le fusese manta de vreme rea ºi pe care în anii imediat postbelici îl eterni-
zaserã într-un nemeritat surghiun moral ºi politic.
La moartea lui Al. Marghiloman, întâmplatã în mai l925, iarãºi s-a vorbit cu

insistenþã de „Memorii“. S-a deschis Testamentul ºi s-a vãzut cã totul fusese cu
grijã ºi cu metodã orânduit: „Am o serie de caiete în care am notat evenimentele
politice ºi faptele istorice la care am luat parte. Însãrcinez pe Octav George
Lecca, pe Panaiti Wyzanti ºi pe Mihail Pherekyde (Pic) sã le punã în regulã ºi sã
publice pãrþile importante...“. Prin acelaºi act testamentar a lãsat suma de
600.000 lei sã serveascã la tipãrirea „Memoriilor“, iar celor trei editori le-a mai
donat ºi câte 100.000 lei pentru fiecare1.
Cei trei discipoli ai „ªefului“ abia dispãrut au încercat sã reproducã în ziarul

conservator Le Progres, capitolele incitante privind activitatea Guvernului Mar-
ghiloman din martie-noiembrie 1918. Adevãrurile rostite de Marghiloman de-
ranjau cumplit factorii constituþionali ºi de guvernãmânt, aºa încât repede a fost
stopatã iniþiativa triumvirilor editori.
Wyzanti, Lecca si Pherekyde au înþeles atunci de unde puteau veni rezisten-

þele la editarea „Memoriilor“ marghilomaniene ºi au procedat în consecinþã. În
mod tacit au pregãtit manuscrisul pentru tipar, l-au imprimat clandestin în cinci
tomuri ºi le-au aruncat pe piaþã într-o zi de duminicã, rãspândind sute ºi sute de
exemplare, concomitent, în cele mai centrale ºi comerciale puncte ale Bucureºtilor.
Evenimentul editorial a stârnit o senzaþie de nedescris. Succesul de public a

fost enorm, cu tot preþul extrem de piperat al setului cu cele cinci volume.
Luate prin surprindere, oficialitãþile n-au putut sã reacþioneze decât dupã

patruzeci ºi opt de ore; mai exact, luni dupã amiazã, când au dispus confiscarea
întregului tiraj încã nevândut al Notelor Politice. Prea târziu însã. Chiar ºi numai
douã zile fuseserã de ajuns ca opera postumã a lui Marghiloman sã dezlãnþuie un
veritabil scandal politic, ce a luat proporþii aproape naþionale.

BIOGRAFIA FIULUI DE NENOROC

Alexandru Marghiloman s-a nãscut la 27 ianuarie/10 februarie 1854, în oraºul
Buzãu. Tatãl sãu, Iancu Marghiloman, a fost unul din reprezentanþii de frunte ai
burgheziei rurale. Marele arendaº s-a cãsãtorit cu Irina Izvoranu descendentã din
vechea ºi puternica familie olteneascã cu acelaºi nume, aºa încât fiul Alexandru
a moºtenit destule virtuþi specifice oamenilor din Valahia Micã.
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Aurmat cursurile Liceului Sf. Sava din Bucureºti, beneficiind concomitent ºi
de supravegherea unor profesori particulari.
Absolvent, la Paris, al Facultãþii de Drept ºi al Înaltei ªcoli de ªtiinþe Politice.

Doctor în Drept la Paris.

„Am intrat în politicã bogat ºi ies sãrac,
dar cu mâinile curate“

Revenit în þarã, a fost numit procuror la Tribunalul Ilfov (8 ianuarie 1879). A
demisionat în anul 1883, pentru a se înscrie în Barou. În iunie 1884 a înlocuit pe
Gr. Triandafil în funcþia de avocat al Statului. Dupã puþin timp s-a retras din ma-
gistraturã, pentru a intra în politicã. ªi-a depus candidtura pentru Parlament ºi la
6 noiembrie 1884 a fost ales deputat din partea Colegiului Buzãu, fief electoral
în care s-a ales aproape necurmat, pânã în anul 1916; o singurã datã, în timpul
guvernãrii I. Em. Florescu–L. Catargiu, a fost ales deputat pe listele Colegiului
I Ialomiþa.
Dupã timide tatonãri în Partidul Liberal condus de Ion C. Brãtianu, Marghi-

loman a optat definitiv pentru tabãra politicã adversã, a Partidului Conservator,
trecând mai întâi prin Partidul Constituþional (junimist) condus de Petre P. Carp.
La formarea Guvernului condus de Theodor Rosetti, în martie 1888, Al. Mar-

ghiloman a deþinut portofoliul Justiþiei (1888-1889). A fost, de asemenea, titular
la Ministerul de Justiþie în cadrul Guvernului de sub ºefia lui Lascãr Catargiu
(1891-1895). Sub coordonarea competentã a ministrului Alexandru Marghiloman,
au fost elaborate ºi promulgate o seamã de legi importante: cea a organizãrii ju-
diciare; a inamovibilitãþii în magistraturã; legea administrativã a falimentelor;
cea a organizãrii judecãtoriilor de pace; un nou Cod comercial a fost pus în con-
formitate cu exigenþele relaþiilor externe ale României.
În Guvernul prezidat de generalul G. Manu, Al. Marghiloman a fost ministrul

Domeniilor (1889-1891). Între realizãri: rãscumpãrarea de la companiile strãine
a liniei ferate Lemberg (Lvöv) – Cernãuþi – Iaºi, 1377 km, cu avantaje pentru
Statul român devenit patron; punerea pietrei fundamentale la podul de peste Du-
nãre, între Feteºti ºi Cernavodã, lucrare de mare amploare a inginerului Anghel
Saligny.
Guvernul preponderent junimist constituit de P. P. Carp, l-a avut pe Al. Mar-

ghiloman ministru al Afacerilor Externe (1900-1901). În anul 1900 se profila un
conflict cu Bulgaria vecinã. Ministrul Marghiloman era pentru o reacþie viguroasã,
mergând pânã la rãzboi. Într-un faimos Consiliu, Regele Carol I chiar a dojenit
pe ministrul prea belicos, motivând cã România nu era pregãtitã militar pentru o
atare acþiune, la care premierul Carp a dat celebra replicã: „De greºelile politice
suntem noi rãspunzãtori, dar armata, Sire, a fost lãsatã în grija Majestãþii Voastre“.
Ministrul de Externe a trebuit totuºi sã plece în concediu la Paris, pentru ca inte-
rimarul sãu sã aplaneze lucrurile.
În urmãtorul Guvern condus de P. P. Carp, Ministerul de Interne a fost încre-

dinþat lui Alexandru Marghiloman (1910-1912). Temerarul ministru a dus împo-
triva Partidului Liberal — cu prilejul „afacerii tramvaielor“ — o susþinutã luptã
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Câteva fragmente din Notele Politice sunt, credem, destul de eloc-
vente pentru a justifica, în parte, amãrãciunile „sacrificatului“.

„1122 mmaarrttiiee 11991188 (stil vechi). De la gara Iaºi sunt condus la Regele Fer-
dinand... Dupã ce am expus Regelui cã procedeele Centralilor sunt aspre
fiindcã nu inspirãm încredere: 1) pentru cã se mai crede în influenþa lui
I. I. C. Brãtianu; 2) pentru cã se tem de influenþa englezã a Reginei Maria,
— Regele afirmã, în ce priveºte pe Brãtianu, cã este absolut exclus; nu
rãspunde nimic în privinþa Reginei. —Trebuie, afirm eu, sã mergem cu
toatã inima cu Puterile Centrale. — Regele: Trebuie sã înþeleagã cã nu
pot deocamdatã sã fac volte-face, dar se va face, se va face. — Eu: Pot
repeta acest angajament? — Regele repetã cã se va face.

Prima sa întrebare: De ce n-am venit pânã acum?... Rãspund cã Gu-
vernul Averescu a voit sã suprime aceastã consultaþie. — Regele s-a plâns
cã nu este ascultat. 

Regele îmi cere limpede sã iau Guvernul ºi pune o insistenþã deose-
bitã.“

„1188 mmaarrttiiee 11991188.. Revin la Iaºi... La Rege. Tot trist, cu faþa obositã ...
Ajungem la programul noului Guvern, pe care-l recapitulez..., ajungem
la chestiunea Brãtianu. Regele: Cum pot sã-i cer sã plece? De când a pã-
rãsit puterea nici nu l-am vãzut. — Eu: Este ceea ce am spus ºi eu Cen-
tralilor, cãci nu avem lege de exil. Dar trebuie sã previn pe Majestatea
Voastrã cã trebuie sã iau faþã de Centrali angajamentul cã, dacã Brãtianu
nu pleacã, voi fi nevoit sã-l pun în judecata Parlamentului. Atunci nu aº
mai avea opunere din partea Coroanei. Este o condiþie pentru mine ca
sã iau puterea. — Nu întâmpin obiecþii de la Rege.

... Numirea mea ca prim-ministru este fãcutã ºi apare în Monitorul
Oficial.“

„22 aapprriilliiee 11991188.. La Iaºi. Regelui îi place sã vorbeascã; de la ora 11
la ora 1,20 n-a fost chip sã plec... Regele îmi citeºte un proces-verbal al
unui Consiliu de Coroanã (semnaþi Brãtianu, Pherekyde etc.), în care Brã-
tianu fiind de pãrere cã, dacã e vorba de pace, e dat lui Marghiloman sã
o încheie.“

„99 aapprriilliiee 11991188.. Am ajuns la Chiºinãu... Un du-te–vino, dimineaþa
trece repede... La ora 3½ ne ducem la Sfatul Þãrii. Fãrã escortã ºi numai
cu civili. Când intrãm, sala întreagã aclamã; câþiva îndãrãtnici stau ne-
miºcaþi pe locurile lor dar fãrã sã protesteze sau sã manifesteze. Pronunþ
un discurs vibrant, puternic aplaudat; pentru a respecta suveranitatea lor,
declar cã pãrãsesc palatul, dar îi rog sã pãºeascã la acte.

Ne ducem la Cercul Militar... Pe la ora 7 colonelul Condeescu vine sã
anunþe cã putem merge la Sfatul Þãrii, cãci se începe despuierea vo-
tului... Când urcãm scãrile, în mijlocul unei emoþii de nedescris, se a-
nunþã cã prin 86 voturi, contra 3, plus 35 abþineri, Unirea a fost votatã.
Vreau sã felicit pe Constantin Stere: o crizã de lacrimi îl aruncã în braþele
mele... Toþi sunt aºa de miºcaþi încât nu pot vorbi. Eu însumi, amintin-
du-mi tot ce m-au fãcut sã îndur, nu pot sã descleºtez dinþii.

În sfârºit ºedinþa solemnã trebuie sã înceapã... Intrãm în sala luminatã
ca ziua ºi înþesatã de lume. Ion Iunculeþ proclamã votul ºi aratã cã Adu-
narea Sfatului Þãrii a adoptat decizia Blocului Moldovenesc ca Basarabia
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sã se uneascã cu România. — Mã urc la tribunã ºi declar cã «în numele po-
porului român ºi al Regelui sãu Majestatea Sa Ferdinand I (ovaþii), iau act
de hotãrârea Sfatului Þãrii ºi proclam Basarabia unitã, de data aceasta
pentru todeauna, cu România nouã ºi indivizibilã». E o adevãratã frenezie.“

„66 nnooiieemmbbrriiee 11991188.. La ora 11 sunt chemat la Rege. Sunt cam mirat...
Roºu ºi agitându-se, Regele zice: Am ceva penibil sã vã spun. Dupã vizita
d-tale de ieri-searã au venit sã mã vadã miniºtrii Antantei ºi mi-au spus
cã nu au încredere în Guvernul dvs. ªi dupã cum ºtii, Antanta în acest
moment... Vã reproºeazã de a fi dat ordinul de intrare în Bucovina, fãrã
a vã fi înþeles dinainte cu ei. Bucovina face parte din teritoriile care fac
obiectul învoielilor noastre cu ei (reproduc textual). — Eu: Demisia mea
este de acuma la dispoziþia Majestãþii Voastre. Dar în Bucovina am intrat
în totalã înþelegere cu Majestatea Voastrã ºi eu am reamintit Majestãþii
Voastre cã aº face bine sã comunic, în semn de prietenie, acestã ocupare
Antantei, pe care în principiu nu o intereseazã. — Regele: M-am gândit
la un Guvern luat în afarã de partide... 

Regele mã asigurã de toatã simpatia lui (cuvântul de simpatie revine
mereu ºi cu atât mai viu) ºi îmi cere concursul meu. — Eu: Nu voi face
nicio greutate Guvernului, dar contra unui Guvern Brãtianu îmi reiau
toatã libertatea, cãci este o imposibilitate moralã.

... La ora 2 trimit Regelui demisia mea:
«Sire, Majestatea Voastrã comunicându-mi demersul miniºtrilor Pu-

terilor Antantei, care au declarat M. V. cã nu mai au încredere în Guver-
nul ce prezidez, demers de care M. V. doreºte sã þinã seama, rog prea
plecat pe M. V. sã primeascã demisia mea de Prezident al Consiliului de
Miniºtri».“

— La ora 5 1/2 întrunirea majoritãþii din Senat. — Eu: Nu pot sã mã
întind asupra cauzelor retragerii Guvernului; ar trebui sã fac revelaþii
muºcãtoare asupra unui fel de politicã intimã care se practicã. Retrage-
rea mea nu e o dezertare; în tot cazul, are loc asupra unei apoteoze:
Bucovina ºi Basarabia. Am pãstrat þãrii o Dinastie, o Armatã ºi i-am dat
Basarabia ºi Bucovina cu integralitatea teritoriului. „Astfel Parlamentul
meritã un Mesaj Regal de închindere, nu un decret neobiºnuit.

... C.C. Arion: ... Guvernul moare fiindcã a unit Bucovina. E cel mai
frumos sfârºit ce se putea spera. Trãiascã România Mare!“

„1199 nnooiieemmbbrriiee 11991188.. Pe neaºteptate, Monitorul Oficial conþine douã
decrete cu numerele 3272 ºi 3273, prin care: 1. Se dizolvã Parlamentul
(Adunarea Deputaþilor ºi Senatul) ºi se convoacã corpul electoral pe baza
sufragiului universal; 2. Se declarã «inexistente ºi lipsite de orice putere
legalã» toate lucrãrile efectuate de Parlamentul dizolvat, în timpul funcþio-
nãrii lui...

Loviturã de Stat în toatã brutalitatea ei, dar lovitura de Stat având un
singur efect, acela de a anula darea în judecatã a Guvernului Brãtianu. 

... Nu este azi nici o îndoialã cã totul a fost dictat ºi impus de Brãtianu,
iar Guvernul Coandã a fost birou de înregistrare.“

(Alexandru Marghiloman, Note Politice, vol. III, pp. 101–227, în
ediþia din 1995 a lui Stelian Neagoe.)
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de principii în contra tendinþelor de concentrare a vieþii economice a þãrii în mo-
nopoluri de partid. Au avut loc dezbateri furtu noase în Parlament, ce i-au prile-
juit lui P. P. Carp rostirea unui discurs incendiar, ameninþând cu „fierul roºu“
aplicat malversaþiilor liberalilor. Îngrijorat de întorsãtura neplãcutã pe care o
luau acele dispute, Regele Carol I a stãruit pe lângã premierul Carp sã domoleascã
zelul ministrului sãu de Interne sau sã renunþe pur ºi simplu la serviciile acestuia.
Imperturbabil, P. P. Carp a rãspuns: „Sire, eu mã ridic cu un om ºi cad cu un om“.
ªi a cãzut Guvernul Carp, fiindcã ministrul Marghiloman a pierdut recur sul la
Casaþie în procesul „afacerii tramvaielor“...
Doi dintre amicii politici ai lui Carp nu l-au urmat în intransigenþã: Titu Ma-

iorescu ºi ... Alexandru Marghiloman. Maiorescu a fãcut-o pentru a putea pre-
zida Guvernul urmãtor de succesiune ºi de împãcare cu ºeful conservatorilor de-
mocraþi, Take Ionescu. Marghiloman a prevãzut ºi el cursul schimbat al eveni-
mentelor politice ºi i-a întors gestul lui Carp exact pe dos: „Eu mã ridic cu un
om, dar nu cad cu acel om. Dacã nu vrea Carp sã-ºi schimbe atitudinea, mi-o
schimb eu“. În consecinþã, Marghiloman a ocupat portofoliul Finanþelor în Gu-
vernul Maiorescu ºi a avut ºansa sã facã parte din Consiliul de Miniºtri în timpul
Rãzboaielor Balcanice ºi al Pãcii de la Bucureºti (1913). Motiv pentru P. P. Carp
sã-ºi complecteze pe datã caustica butadã: „Eu mã ridic cu un om, cad cu un om
dar nu trãdez pe nimeni“. Liberalii scriseserã o paginã frumoasã în istorie prin
Rãzboiul Independenþei. Era rândul conservatorilor sã-ºi lege numele de o altã
paginã din istorie: rãzboaiele balcanice, pacea de la Bucureºti, Cadrilaterul. Pa-
gina a fost în adevãr frumoasã pentru Partidul Conservator, dar pentru caractere
— a fost urâtã. Aºa s-a produs ruptura sufleteascã între Carp ºi Marghiloman,
amiciþie ce durase decenii. Marghiloman a comis atunci un abandon, nu o rene-
gare a marelui izolat P. P. Carp. În timpul conferinþelor pentru încheierea Pãcii
de la Bucureºti, Al. Marghiloman ºi-a asumat ºi îndeplinit cu strãlucire ºi cu bu-
ne efecte rolul rafinatului amfitrion. 

Un sacrificat pe altarul succeselor altora

Când s-a declanºat Rãzboiul Mondial, Alexandru Marghiloman a fost factorul
determinant în declararea neutralitãþii României.
Între timp (la 4 iunie 1914), Al. Marghiloman a succedat lui Titu Maiorescu

(demisionat) la ºefia Partidului Conservator — care în anul 1915 se va scinda
din cauza diferenþierii de atitudini în privinþa oportunitãþii intrãrii României în
conflagraþia mondialã.
La Consiliul de Coroanã de la Cotroceni (14 august 1916), în care s-a hotãrât

intrarea României în rãzboi, pentru desãvîrºirea unitãþii sale naþional-statale,
Marghiloman a susþinut, în continuare, teza neutralitãþii (cu un plus de nuanþã
binevoitoare Puterilor Centrale, îndeosebi Germaniei). 
Alexandru Marghiloman a rãmas în teritoriul ocupat dupã „toamna pãtimirii

noastre din 1916“, activând ca preºedinte al Crucii Roºii, dar de fapt ca alterna-
tivã la ceasuri de restriºte. Doar legãmântul secret cu Ion I. C. Brãtianu fusese:
„Eu (Brãtianu), în caz de reuºesc francezii; dumneata (Marghiloman), în caz de
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reuºesc germanii“. Din pãcate, legãmântul a fost cãlcat de ambii „conjuraþi“,
însã oarba fatalitate l-a ales numai pe Marghi loman! De aci crunta rãzbunare din
Notele Politice.
Marghiloman „manta de vreme rea“ a fost adus la Iaºi în martie 1918, pentru

a salva Tronul ºi Armata. Guvernul lui era de sacrificiu. Trebuia ca el sã încheie
cu inamicul pacea învinsului (de moment) Brãtianu. A tem porizat totul ºi toate, a
organizat alegeri pentru un efemer Parlament, a simulat darea în judecatã a
„responsabililor“ de dezastrul þãrii. Era singu rul mod de a putea câºtiga timp... La
27 martie 1918, în calitatea sa de prim-ministru al Guvernului României, a primit
la Chiºinãu, din partea Sfatului Þãrii, Actul Unirii Basarabiei cu Patria-Mamã. De
asemenea, a înlesnit desfãºurarea acþiunilor preliminare unioniste în Bucovina.
Toamna anului 1918. Aliaþii întorseserã frontul apusean în favoarea lor; erau

acum aºteptaþi sã facã ceea ce nu reuºiserã cu doi ani în urmã: sã reia ofensiva
în Balcani (frontul de la Salonic) ºi sã treacã Dunãrea...
Erau atunci cu siguranþã cele mai frumoase zile din viaþa lui Marghilo man.

Treptele Marii Uniri erau în desfãºurare. Revenise Basarabia la matca românã.
De la o zi la alta se aºtepta sora Bucovinã... La ceasul suprem al vieþii sale, pre-
mierului Alexandru Marghiloman i-a fost cerutã intempestiv demisia de cãtre
Regele Ferdinand I pe motiv, chipurile, cã miniºtrii aliaþi nu acceptau ca „omul
de la Bucureºti“ sã prezideze actele unirii de la Cernãuþi ºi de la Alba Iulia. Ade-
vãrul era cã Ionel Brãtianu trebuia de-acum sã revinã la putere. Dar în ce fel?
Numai peste „cadavrul“ omului politic Marghiloman, ridicat pe ruinele guvernã-
rii celui ce de acum înainte va fi denumit „Trãdãtorul“, “Proscrisul“... 
A fost o adevãratã loviturã de Stat. S-au anulat toate actele administraþiei Mar-

ghiloman. Fostului prim-ministru i-a fost refuzatã orice colabo rare. Totuºi,
soarta l-a mai rãsfãþat odatã, era pentru ultima oarã. La primele alegeri parlamentare
desfãºurate sub auspiciile votului universal în România Mare, Al. Marghiloman
a fost ales deputat de Ilfov. Atacat de I. I. C. Brãtianu, în lungul sãu expozeu
asupra rãzboiului Unirii, prezentat de la tribuna Parlamentului, Al. Marghiloman
s-a apãrat strãlucit ºi a contraatacat viguros, inspirat — astfel încât la sfârºit
aplauzele aproape unanime le-a cules „Trãdãtorul“ ºi mai puþin „Învingãtorul“.
Ultimii ani ai vieþii, Marghiloman i-a trãit în cãutãri ºi adaptãri din mers la

noile realitãþi româneºti postbelice. S-a repliat repede ºi eficient. A transformat
Partidul în Conservator-Progresist, cãruia i-a dat un program credibil. ªi-a mãrit
pe zi ce trecea aderenþii. A gândit chiar la reuniri de forþe sau fuziuni de partide,
pentru a rostui o guvernare solidã ºi capabilã sã coordoneze procesul de consoli-
dare a Statului naþional unitar român. La un moment dat era pe punctul de a cola-
bora personal într-un Guvern de concentrare naþionalã.
Au venit însã boala (cancer cu complicaþii la ficat ºi pancreas), operaþia la

Viena ºi... moartea, la 11 mai 1925. Funeraliile au fost naþionale, deºi Marghi-
loman n-o dorise (o spusese rãspicat în Testament), iar oficialitãþile (erau la Gu-
vern naþional-liberalii prezidaþi de I. I. C. Brãtianu) cãutaserã sã le împiedice.
Alexandru Marghiloman a fost cãsãtorit cu Principesa Eliza ªtirbei — sora

Prinþilor Barbu ºi George ªtirbei. Redutabilul fermecãtor de oameni care a fost
Ionel Brãtianu, a determinat pe voluntara Prinþesã sã divorþeze, spre a deveni
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Eliza Brãtianu, în anul 1909. Divorþatul s-a recãsãtorit mai târziu, în 1919, cu
Marie Petrescu, o tânãrã ºi frumoasã domniþã ºi ea abia divorþatã de un Marcel
Popescu. Al. Marghiloman n-a avut copii. Un frate, Mihai, a fãcut politicã... libe-
ralã. Sora sa, Elena, a fost cãsãtoritã cu Scarlat, fratele cunoscutului fruntaº libe-
ral Mihail Pherekyde. 
În Testamentul sãu din 7 octombrie 1923, Alexandru Marghiloman a scris

aceste rânduri de final:
„Mã duc, oricând s-o încheia viaþa mea, cu conºtiinþa mea în pace. Am greºit

poate mai des decât socotesc, dar gândul mi-a fost întotdeauna curat ºi mi-am
iubit þara“. 
Se pãrea cã moartea marelui nedreptãþit aducea, în fine, liniºtea în Cetate. Lu-

mea politicã rãsufla uºuratã de grele pãcate ce-ºi fãcuse cu „Trãdãtorul“, cu
„Proscrisul“. Dar a venit anul 1927, cu publicarea Notelor Politice ºi Cazul Mar-
ghiloman a fost redeschis — scandal politic pe care ne-am interzis sã-l povestim
înºine, din teama de-a nu fi fost crezuþi de cititorii zilelor noastre, ci l-am lãsat
cu totul în seama judecãþii contemporanilor lui Marghiloman. 
Peste toate însã, mãrturisim cã nu cunoaºtem în istoria politicã a românilor

douã exemple mai dramatice ºi mai înãlþãtoare decât cele ale superbilor ostraci-
zaþi Alexandru Marghiloman ºi Constantin Stere, care ºi-au luat splendide revanºe
în posteritate: Marghiloman prin Notele Politice, iar Stere prin romanul fluviu În
preajma revoluþiei.

JUDECATA CONTEMPORANILOR

Dar mai bine sã urmãrim presa vremii ºi alte surse documentare, care ne in-
dicã foarte sugestiv, aidoma unui seismograf, cum a fost redeschis Cazul Mar-
ghiloman.

Se va încerca o nouã înmormântare a lui Marghiloman

Primii care s-au sesizat de apariþia buclucaºelor Note Politice ale lui
Alexandru Marghiloman, au fost cei de la cotidianul „independent, de informaþie
ºi criticã“ — Politica. O notiþã de prima paginã, nesemnatã, scurtã ºi
simptomaticã, semnificativ intitulatã Marghiloman postum, consemna: „Au
apãrut Notele Politice. Cinci volume de memorii pe cât de incitante pe atât de
brutale prin concisiunea ºi forma lor. Marghiloman n-a urmãrit sã facã literaturã.
S-a mulþumit sã scrie o cronicã ºi sã spunã adevãrul. Cronica ºi adevãrul nu sunt
menite sã placã. Multe dureri sunt rãscolite ºi multe pagini triste evocate.

Se va încerca desigur o nouã înmormântare a lui Marghiloman. Sunt interese
mari care determinã un apel urgent la tãcere ºi uitare. Nu ºtim dacã se va izbuti.
Notele Politice abia apãrute au ºi început a stârni senzaþie. ªi cu drept cuvânt“2.
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Intuiþia celor de la ziarul Politica a fost cât se poate de exactã. Iatã, bunãoarã,
ce a însemnat Nicolae lorga în Memoriile sale, pentru ziua de 17 mai 1927: „Me-
moriile lui Marghiloman au apãrut. Interesante pentru cele douã rãzboaie (balca-
nic si mondial), dar îmbâcsite de anecdote proaste ºi de patente minciuni. Omul
asculta pe oricine ºi îl credea. E o jale sã-1 vezi în acest costum de casã...“
Interesant cum în aceleaºi proprii Memorii, Iorga se fãcea ecoul iritãrii lui

Constantin Argetoianu, ce cocheta intens la acea datã cu Brãtienii (în Guvernul
cãrora a ºi intrat la 22 iunie 1927) ºi care se bucurase de puþina dar rãvãºitoarea
atenþie a autorului Notelor Politice: „Argetoianu e indignat. N-a putut spune
nemþilor cã nu primeºte anumite propuneri ale lor numai ca sã nu piardã porto-
foliul. Îmi aminteºte de cererea lui Kühlmann, dispreþuitorul de austrieci: acel
simplu batalion cu steagul ºi România va rãmânea neatinsã. Tot aºa ºi rãspunsul
lui: cã are un mandat precis, aºa încât, pentru orice alta, ar trebui sã întrebe la
Iaºi, adãugând cã, personal, poate spune atâta: cã nu s-ar gãsi în Moldova nimeni
care sã consimtã la aºa ceva.
Tot aºa de falsã e aserþiunea cã el ar fi zãbovit intenþionat sã-i aducã lui Mar-

ghiloman dorinþa Regelui de a-1 vedea. Dar, comunicând germanilor, care-l pã-
zeau cu doi ofiþeri, daþi ca însoþitori, dorinþa de a întâlni pe Marghiloman, i s-a
rãspuns cã bãrbaþii politici din teritoriul ocupat sunt consideraþi ca prizonieri de
rãzboi ºi pentru a-i vedea trebuie învoirea comandantului suprem. Abia dupã do-
uã zile s-a acordat aceasta, în odaia de alãturi pãzea un colonel german. Arge-
toianu e hotãrât sã rãspundã“.
N. lorga s-a simþit lezat, la rându-i, de unele accente din Note ºi a þinut sã adu-

cã... rectificãri: „ªi ºtirile despre mine sunt false. Niciodatã n-am pus condiþii de
ºefia lui Iuliu Maniu, cum i-ar fi spus-o lui Marghiloman Coltor, niciodatã n-am
întemeiat un partid pentru «naþionalizãri» ºi «socializãri», niciodatã n-am tratat
public — bétement sau ba — pe Rege de «paravan al liberalilor». Am tãcut la
intrusiunea lui Averescu în 1920 ºi la cãderea lui Take Ionescu, fiindcã n-aveam
nici un rost sã intervin, într-o situaþie pierdutã, pentru o ultimã paradã“3.
A doua zi, miercuri 18 mai 1927, au apãrut în presa din Capitalã alte douã

cronici la „Memoriile“ lui Marghiloman. Succinte, cuprinzând doar prime im-
presii, fiindcã recenzenþii n-avuseserã timpul material sã parcurgã întregul con-
þinut al celor cinci tomuri de format mare ºi grosime impresio nantã. Un „Z“ de
la cotidianul Adevãrul anunþa actul editorial abia comis ºi prezenta cititorilor
curioºi reflecþiile sale de început. La prima vedere s-ar fi putut crede cã era vorba
de o istorie mãruntã, mai mult anecdoticã, fireºte importantã ºi aceasta pentru
culoarea faptelor ºi epoci lor. În fond, însã, Notele Politice „constituie o vastã lu-
crare de polemicã — mai ales de amãnunte — care atinge pe mulþi oameni poli-
tici, poate chiar pe toþi: morþi ºi vii. Ele vor provoca desigur mari nemulþumiri,
ºi chiar... supãrãri, restabiliri etc.
Se înþelege de la sine — urma cronicarul de la Adevãrul — cã un om în veº-

nicã luptã, care totdeauna s-a socotit nedreptãþit, n-are cum sã fie un model de
obiectivitate. El atacã deci în dreapta ºi în stânga, apar astfel lucruri dezagreabile
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ºi la adresa unor prieteni ai autorului“. În orice caz, abia apãrutele Note Politice
îºi justificau pe deplin ineditul prin capitolele „apãrãrii poziþiei lui Marghiloman
în timpul rãzboiului mondial — care l-a pus în conflict cu majoritatea lumii po-
litice a þãrii — aducãtoare de fapte noi care îmbogãþesc Istoria“ 4.

Politicã ºi amor

La împlinirea a doi ani de la moartea lui Alexandru Marghiloman, ziarul Poli-
tica îi dedicase un amplu ºi judicios articol de fond; era printre puþinele publi-
caþii care þinuserã sã marcheze acea datã comemorativã. Dupã câteva zile au apã-
rut Notele Politice, care au avut darul sã ºocheze, sã contrarieze. Aºa se explicã
ºi pirueta celor de la Politica; ei au tipãrit, exact pe locul unde fusese gãzduit
articolul comemorativ, un fel de recenzie intitulatã tendenþios Marghiloman al
II-lea ºi semnatã de Alfred Hefter — ziarist nãscut în 1892 la Iaºi, poposit pentru
o vreme la Bucureºti, apoi la Geneva. Tânãrul gazetar îºi începea prezentarea în
chip voit sprinþar: „S-a nãscut (Marghiloman al II-lea), dupã toate indicaþiile,
duminicã 15 mai. Înfãºurat în pelnice negre a fost transportat ca un tezaur secret
al conspiratorilor prin diferite colþuri ale oraºului. Autoritãþile au prins de veste
ºi documentul a fost confiscat în grabã. Marghiloman al II-lea n-a trãit decât do-
uã zile“.
Pe Hefter îl deconcertase noua faþã a lui Marghiloman, care contrasta cu cea

a omului politic, bãrbatului de Stat stilat, elegant ºi cavaler, care cunoscuse pe
vremuri gloria de a fi „cel mai modern ºi mai fin dintre aristocraþii partidelor“.
În Notele Politice era „brutal, cancanier“, lipsit de orizonturi mari ºi „marcat de
patimi mãrunte ºi exasperat de o vanitate neîngrãditã“. Cronicarul politic Mar-
ghiloman — în viziunea gazetarului de la Politica— nu se înfãþiºa ca o persona-
litate politicã, ci „limbut ºi rãutãcios, preocupat de intrigã ºi colportor de legende
ºi anecdote“. Se aºteptase la cunoscuta „þinutã ºi linie a omului care poartã impe-
cabil fracul ºi utilizeazã artistic paradoxul sau madrigalul“.
Încã o frazã memorabilã a zisului jurnalist: „Notele Politice pot alcãtui ma-

terialul brut pentru o serie de portrete ºi caracterizãri, pentru o monografie sau
chiar istoria unei epoci. Ele sunt rãmãºiþele unor zile în care s-au dat banchete,
s-au consumat otrãvuri, s-au pus la cale conspiraþii, s-a fãcut politicã ºi amor.
Cam astea sunt în general elementele istoriei“. Totul pãrea uimitor la omul care,
în viaþã fiind, þinuse, mai mult ca la orice, la „pozã, la cãmaºã scrobitã, la flori
ºi la cai de sânge pur“5.
Joi 19 mai. A patra zi de la apariþia „Memoriilor“ lui Al. Marghiloman. Se în-

mulþeau materialele de presã care anunþau ecourile Notelor în opinia publicã, în-
cepeau sã aparã luãri de atitudine mai consistente pro ºi contra.
În Adevãrul, reputatul scriitor ºi gazetar Ion Vinea desprindea o „filã din car-

net“, pe care însemnase gânduri de cititor febril, dar ºi cuvinte de apreciere a ge-
nului memorialistic, puþin practicat de oamenii politici români de anvergurã. Din
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capul locului, Vinea sesiza efectul invers al „fructului oprit“, ironizând cu fineþe
pe însuºi ministrul de Interne Octavian Goga, care ordonase confiscarea Notelor
Politice:
„De-abia ivite de sub tipar ºi memoriile lui Marghiloman au obþinut succesul de

librãrii dimpreunã cu distincþia de a fi puse la index. Ministerul de Interne a decis
«retragerea lor din comerþ» — dispunând prin aceasta confiscarea lor, în termeni de
traducere liberã... Efect al aglomerãrii oame nilor de litere la conducerea treburilor
publice. De azi înainte, deci, memo riile lui Marghiloman capãtã ºi atracþiunea
misterului: preþul exemplarelor care se vor vinde pe furiº va creºte, la bursa
secretului ºi a lucrului interzis. Valoarea de mãrturie irecuzabilã a textului sporeºte
ºi ea, graþie aceluiaºi abuz al cenzurii. Scopurile ei — dezminþirea ºi tãcerea — nu
pot fi niciodatã atinse. Violenþa de azi contribuie la succesul volumelor“.
Iatã acum ºi interesantele observaþii ale lui Vinea vizavi de rostul memo-

rialisticii în general: „Poate cã succesul acesta va fi un îndemn ºi un punct de
plecare, la noi, pentru literatura memoriilor... Întâmplãrile adevãrate vor inte-
resa, întotdeauna, publicul mai presus decât cea mai mãiestritã ficþiune... La noi
genul amintirilor este absent. Nimeni, aproape, n-a purces în cãutarea timpului
pierdut, ºi de aceea file întregi din istorie, de fapte, de chipuri ºi lucruri dispar
într-un trecut fãrã urmã. Nu încurajãm fireºte grafomania senilã. Dar genul tre-
buie cultivat chiar cu acest risc. Adevãr ºi omenesc în document autentic — mai
mult decât volume întregi de searbãdã acumulare literarã. Tendinþa vremurilor
este spre memorii ºi mono grafii“6.
Ziarul Argus, al cãrui director era Grigore Gafencu, insista ºi el asupra ne-

inspiratei mãsuri a Guvernului Averescu de a fi interzis „Memoriile“ lui Marghi-
loman: „Pricina ar fi o seamã de aprecieri dezagreabile ºi de informaþii ºi note
compromiþãtoare pentru unele persoane din viaþa noastrã publicã. Mãsura de a
opri vânzarea credem cã e puþin dibace, fiindcã aþâþã ºi mai mult curiozitatea pu-
blicului, creând un interes de cancan în jurul acestei publicaþii“.
Intervenþia era semnatã A.C., adicã Andrei Corteanu, care socotea, pe de altã

parte, cã editorii îºi depãºiserã „sarcinile ce li se indicaserã prin Testament“. Per-
soanele respective nu înþeleseserã sensul notelor lui Marghiloman, care, ca om
politic, cu putinþa de a fi chemat în orice moment sã conducã treburile þãrii, îºi
„nota versiunile care circulau despre diferite persoane, alcãtuia un fel de «fiºe»,
care controlate unele prin altele ºi la difeite date, puteau sã-i dea la nevoie indi-
caþii preþioase despre oamenii de care avea sã se serveascã, ori cu care avea sã
se lupte“. Prin urmare, acele note n-ar fi fost destinate publicãrii, fiind „note per-
sonale ºi confidenþiale, pentrul uzul lui personal ºi pentru nimic altceva“. Dar
tocmai acest fel de istorie politicã avea ºi are prizã sigurã la marele public cititor!
Corteanu recunoºtea cã, în „Memorii“, Marghiloman avea ºi „pãrþi cu ade-

vãrat politice, de o mare importanþã istoricã ºi de netãgãduitã valoare“. „Fiºele“
despre persoane erau rãzleþite ºi fãrã legãturã cu evenimentele politice redactate
cu deosebitã îngrijire. De aci împietatea editorilor de a fi tipãrit totul de-a valma.
Ce era de fãcut? Pentru ca „memoria lui Marghilomn sã nu rãmânã legatã de
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mãsura luatã de Prefectura Poliþiei, ar trebui scoasã o ediþie a notelor pur po-
litice, ele singure având valoare de document“7. Era pãrerea lui Andrei Corteanu.

În omul atât de stilat zbenguia o neobositã chivuþã

Una din gazetele cele mai bine scrise ale epocii era Cuvântul, unde-ºi dãdeau
întâlnire condeie jurnalistice dintre cele mai iscusite ºi redutabile: Pamfil
ªeicaru, Cezar Petrescu, Nichifor Crainic, Nae lonescu º.a. Întâia recenzie des-
pre Notele Politice aparþine lui Cezar Petrescu. Se intituleazã Memoriile lui
Alexandru Marghiloman ºi ocupã centrul paginii întâi a gazetei, acolo unde zi de
zi vor apãrea în suitã alte ºi alte cronici-prezentãri ale însemnãrilor politice mar-
ghilomaniene.
Este important de reþinut modul în care fecundul romancier ºi gazetar Cezar

Petrescu a reacþionat faþã de senzaþionalul spectacol editorial: „Au apãrut azi.
Cinci tomuri albe în tocul de carton negru, parodiind funebru contrastul dintre
albul piepþilor de cãmaºã cãlcatã la Londra ºi reverul de mãtase neagrã al fra-
cului. Contrast rece, rigid ºi festiv, amintind frigiditatea omului. ªi ieri nu s-a
vorbit în Capitalã decât despre aceasta. Lacomã ºi bolnavã curiozitate, asemeni
acelei care te îndeamnã sã lipeºti urechea de uºã. La Capºa, în stradã, pe culoa-
rele Camerei Deputaþilor, în redacþii, întrebarea se repeta cu promptitudinea unei
parole de trecere: «Le-ai vãzut? Ai vãzut cum îi freacã? Are sã fie un scandal!
Ah! un scandal! Numai de nu le-ar confisca!» 
Într-adevãr, numai de nu le-ar confisca autoritãþile, deºi e greu de gãsit o bazã

legalã unui asemenea act ºi nici o justiþie, chiar cea nãzdrãvanã a consiliilor de
rãzboi, nu poate condamna un mort. Deocamdatã Memoriile lui Marghiloman au
dat multor fruntaºi ai politicii româneºti, pentru ieri, o noapte de insomnie.
Omul acela care a tãcut toatã viaþa, acoperindu-ºi gândurile ºi aprecie rile des-

pre prieteni ºi duºmani, îºi trimite de dincolo de cavou tot dispreþul ºi toatã ran-
chiuna împotriva contemporanilor. Sunt cuvinte grele care usturã ca biciul ºi
destãinuiri care vor dogori multe obrazuri care au uitat de mult sã roºeascã. Poli-
tica româneascã merita acest rechizitoriu, mai ales de la un om care a fost în via-
þã înveninat pânã în mãduva oaselor de politicã“.
Cezar Petrescu mãrturisea cã nu-i fusese cu putinþã decât sã foiletoneze cele

cinci volume, sã treacã „ochii peste câteva pasaje; alþii vor face-o mai pe înde-
lete“. Regreta cã „preþul setului (douã mii lei) va interzice publicu lui mare o atât
de senzaþionalã desfãtare“. Ba cineva „se dãdea cu gândul cã ar fi nimerit sã se
extragã o broºurã popularã, conþinând numai capitolele de scandal. Fericitã solu-
þie!“. ªi aceasta nu pentru „ruºinea celor deprinºi sã trãiascã viaþa fãrã ruºine,
nici pentru scandalul care aþâþã spiritele ºi rãscoleºte în fiecare om cuviincios un
mahalagiu dormitând latent“. Ci numai „fiindcã poporul e bine sã ºtie cine îl
conduce ºi cum îl conduce. Memoriile lui Al. Marghiloman ridicã o piatrã, sã
dea la lumina soarelui toatã zvârcolirea larvelor deprinse sã miºune la întuneric
ºi în umezealã. O senzaþie de scârbã. Repulsia unei atingeri reptiliene“.
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Joseph de Maistre spusese undeva: „Nu ºtiu ce se petrece în sufletul unui
scelerat. Dar ceea ce se petrece uneori în sufletul meu, care mã consider un om
de treabã ºi de inimã, mã umple de spaimã“. Parafrazând la contextul dat, Cezar
Petrescu releva: „Vor fi fiind, printre oamenii dezgoliþi în plinã luminã, de des-
tãinuirile lui Alexandru Marghiloman, mulþi oameni de treabã ºi câþiva, poate, de
inimã. Dar dedesubtul actelor lor, tocmelile ºi preþul cu care ºi-au câºtigat ºi îºi
menþineau o situaþie, minciunile ºi urile reciproce, sãrutul lui Iuda gata, pe buze
mieroase ºi fraþii vânduþi, pe un blid de linte, toatã þigãnia aceasta a politicii care
a pregãtit ºi a realizat, dragã doamne, România Mare, ia înfãþiºarea unei fresce
hidoase, demne sã ilustreze pentru posteritate locul rãmas vãduv în sala Ateneului“.
Desigur, printre aceºti oameni, Alexandru Marghiloman „a trecut recrutându-ºi

prietenii ºi tovarãºii de luptã, provocând duºmãnii acerbe; dar strângând mâini
pe care, în însemnãrile lui intime, le socotea spurcate de toate pãcatele ºi surâ-
zând amabil mutrelor pe care le ºtia bune de palme“. 
Aºa stând lucrurile, era evident cã Marghiloman nu fusese nici mai bun, nici

mai rãu decât ceilalþi, cãci „în lumea lor s-a complãcut, intriga lor l-a pasionat,
cu mijloacele lor a luptat“. Astfel de confesiuni nu purificau memoria. Apãreau
mai degrabã ca „rãzbunarea postumã a unui om silit în viaþã sã tacã ºi descãr-
carea unei conºtiinþi, comprimate în toatã existenþa politicã, de preocuparea ges-
turilor hieratice ºi decorative“. 
Încheierea romancierului-gazetar: „Surpriza la apariþia Notelor Politice e

doar cã în omul acesta þeapãn, stilat ºi atât de solemn, zbenguia o atât de neobo-
sitã chivuþã“8.
Redactorii de la Adevãrul au lansat o anchetã printre foºtii amici politici ai

lui Al. Marghiloman, invitându-i sã-ºi spunã pãrerea despre modul de editare ºi
despre oportunitatea apariþiei Notelor Politice. Curios lucru, n-au rãspuns gene-
rosului apel decât doi foºti apropiaþi ai lui Marghiloman. Unul dintre ei, Lãscãr
Antoniu, membru în conducerea fostului Partid Conservator Progresist, a dat un
rãspuns prompt: „Le-am citit. Mãrturisesc cã mã aºteptam la mai multã docu-
mentare politicã; doar aceasta interesa pe foºtii conservatori progresiºti, care au
avut de suferit consecinþele epocii 1914–1918“. Mai departe, pãrerea marghilo-
manistului de pânã mai ieri era cã ceea ce se publicase se afla „sub nivelul politic
al lui Marghiloman: înregistrãri zilnice ºi intime, scrise de el sub impresia jigni -
rilor ºi loviturilor pe care le-a suferit în viaþã“. Din aceastã pricinã se întreba
dacã Notele, date în „forma lor brutalã, trebuiau publicate cât timp persoanele
puse în cauzã ºi vizate trãiesc?
Este chestiune de tacticã. Dacã s-a urmãrit a se rãzbuna pe Marghiloman pen-

tru tot ce a suferit dânsul în viaþã, apoi în acest caz s-a reuºit, indiferent de modul
cum se vor aprecia mijloacele. Dar ºi în acest caz tot Marghiloman plãteºte, cu me-
moria lui. Nu a avut noroc în viaþã, n-are noroc nici dupã moarte“.
Un învãþãmânt era încã de tras din toate cele. În viitor, oamenii politici „sã

fie mai sinceri între ei; sã se urascã mai puþin, alegându-ºi armele de a se com-
bate; sã vorbeascã cât de rar ºi sã nu uite discreþia. Dacã s-ar fi urmat astfel —
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conchidea L. Antoniu —, executorii testamentului politic al lui Marghiloman
n-ar fi avut ce tipãri. Nu scuz dar explic“9.
Cel mai vehement împotriva editorilor s-a arãtat a fi Andrei Corteanu, discipol

recunoscut al lui Alexandru Marghiloman. A expediat o scrisoare conducerii zia-
rului Adevãrul, cu rugãmintea de a fi datã publicitãþii, dorinþã împlinitã întocmai în
nr. 40 al popularului cotidian. Sunt intere sante relatãrile lui Corteanu, întrucât
aparþin unuia dintre cei care — dupã propriile-i mãrturisiri — au „trãit în intimitatea
lui Alexandru Marghilo man, ca om politic, în toatã perioada grea în care el a jucat
un rol de frunte“. Se considera chiar „dator sã intervinã pe aceastã cale, pentru a re-
stabili anumite adevãruri în legãturã cu publicarea memoriilor ªefului“.
Ce ne dezvãluie Andrei Corteanu. Anume cã Al. Marghiloman, în primãvara

anului 1924, se hotãrâse sã-ºi „scrie memoriile“. Acest lucru a ºi fost anunþat în
presa de atunci. Notele adunate în caiete „trebuiau sã serveascã numai ca materie
primã. Mã rugase sã-i stau în ajutor pentru reconstituirea fidelã a tuturor eveni-
mentelor politice la care luase parte ºi trebuia sã ne apucãm de lucru în cursul verii
când, din nenorocire, a cãzut bolnav de boala din care nu s-a mai sculat“. Un an
mai târziu, simþind cã se va sfârºi fãrã a apuca sã-ºi „scrie memoriile“, a lãsat prin
testament, unor prieteni tineri, însãrcinarea de a publica „pãrþile importante“ din
acele caiete. Este drept cã pasajul respectiv din testament era ambiguu. Editorii se
executaserã sârguincioºi, tipãrind aproape toate Notele Politice ale lui Marghilo-
man. Era exact ceea ce reproºa Corteanu celor trei editori: lipsa oricãrei cenzuri, ºi
de aci scandalul politic înverºunat declanºat în lumea politicã ºi în opinia publicã10.
Altminteri, A. Corteanu va reveni asupra subiectului în discuþie.

Cloaca mahalalei politice

Sub pseudonimul Fresco, la rubrica permanentã „Cronica zilei“, a apãrut în
ziarul Politica o altã însemnare despre „Memoriile“ lui Al. Marghiloman, care
„stârniserã vâlvã, aveau succes de curiozitate care e al frivolitãþii. Cei avizi sã
cunoascã amãnunte, dedesubturi, picanterii ºi tot ce mai poate fermenta în cloaca
mahalalei, ar fi fericiþi sã punã mâna mãcar pe unul din cele cinci volume, ca sã
ºtie chiar cu un ceas înainte ceea ce, dupã judecata lor, constituie un capitol din
Istoria modernã a României“11. 
Gazeta Aurora de sub direcþia doctorului N. Lupu îºi anunþa ºi ea seria pre-

zentãrilor privitoare la Notele Politice ale lui Al. Marghiloman. Mai întâi prin
pana acelui ce semna cu iniþialele V. B.: „Guvernul a oprit punerea în vânzare a
celor cinci volume care cuprind însemnãrile cotidiene ale lui Alexandru Mar-
ghiloman, ºi pe care editorii le-au intitulat note politice... Fireºte, notele politice
prohibite de Guvern sunt interesante. Adevãruri multe, o parte ºtiute dar tãcute,
o parte inedite. ªi întreaga atmosferã a unei epoci de mari frãmântãri. Cine n-o
ºtia? Toþi cei care am trãit tragedia ultimului deceniu, cântãrim precis oamenii ºi
nu sunten strãini de ceea ce dupã pânza de prezentare a oficialitãþii, ascundeau
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culisele. S-au spus destule, atunci, zi cu zi, în focul luptelor. Care era interesul
sã se adune toate amãrãciunile ºi toate scãderile, într-un volum? Notele Politice
publicate au apãrut, în orice caz, prea devreme“.
Revenea ºi de astãdatã acuza cãtre editori. Se grãbiserã, nu pliviserã din în-

treg buruienile otrãvitoare... Cu atât mai mult cu cât îºi cunoscuserã bine ªeful,
ºtiau cã ceea ce „fusese scris dintr-un natural impuls de rãzbunare, ar fi cãpãtat
în forma sintezei finale coloritul cercetãtorului nepãrtinitor ºi ironia blajinã a
omului care ºtie sã fie reþinut ºi sã ierte, cu atât mai mult cu cât este mai mare“.
În opinia lui V. B., cea din urmã eroare a lui Al. Marghiloman ar fi fost „alegerea
persoanelor care trebuiau sã-i publice însemnãrile politice“12.
Noi, astãzi, am zice cã dimpotrivã — îºi alesese cum nu se poate mai bine

oamenii! 
Într-un numãr ulterior din Politica, acelaºi misterios Fresco revenea cu notiþa

Politicienii scriitori. În esenþã, considera cã publicarea „Memo riilor“ lui Mar-
ghiloman dãduse „relief unei caracteristici evidente a politi cii româneºti: cu
foarte rare excepþii, oamenii noºtri politici nu sunt ºi scriitori“. Excepþiile se nu-
meau M. Kogãlniceanu, P. P. Carp, T. Maiorescu, Gh. Panu, Take Ionescu (care
dãduse un volumaº de Amintiri). Spre deosebire de francezi, englezi — spre
care-ºi mâna privirile Fresco — „românii cel mult au scos de sub tipar
Discursuri politice, Discursuri parlamentare. O activitate retoricã numai. Iar
când vor sã scrie de-a binelea, fac ca... Marghiloman“13. Regretãm, dar nu calitã-
þile literare erau punctul forte al Notelor Politice ºi nu din astfel de pricini fuse-
serã cu atâta grabã retrase de pe piaþã!
De altfel, curajosul jurnalist de la Politica, tupilat dupã pseudonimul Fresco,

a mai semnat o „cronicã a zilei“, ce se vroia a fi o teoretizare a genului memo-
rialistic, populatã însã numai cu locuri comune, precum: Nu e memorialist cine
vrea. Literatura memoriilor e un gen foarte greu. Pe lângã scriiturã, era nevoie ºi
de un triaj inteligent al faptelor. Pentru cã nu toate faptele care bat la poarta vieþii
meritã a fi transmise în posteritate. Memorialistului îi trebuie discernãmânt, obi-
ectivitate subiectivã ºi confi denþã. Sã aibã dragoste de adevãr ºi sã nu cadã în
banal. Valoarea memo riilor stã în redactarea de fapte ºi impresii care trec dincolo
de cadrul unei clevetiri de mahala. Exemplificând, Fresco devenea de un didacti-
cism amu zant: „Pot sã scriu — Stan e un ticãlos. Dar nu pot relata cã Bran mi-a
spus despre Stan cã e un ticãlos. Fiindcã în acest caz ticãlosul sunt eu; impresiile
ºi concluziile îmi aparþin, nu le sprijin pe spusele altora“14.

Adaos la tragicomedia caragialeanã

Corifeii din redacþia Cuvântului erau de cu totul altã pãrere decât speculativul
Fresco. Aºa de pildã Nae Ionescu a tipãrit un splendid eseu, intitulat Mahalaua
noastrã, pe care îl redãm în întregime întrucât îl socotim ca pe o cheie a înþele-
gerii exacte a semnificaþiei Notelor Politice ale lui Alexandru Marghiloman:
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„Cezar Petrescu a aruncat o scurtã ochire asupra celor cinci volume de sin-
ceritate ºi de urã pe care falsul ºi duºmãnitul Marghiloman le trimite din mor-
mânt ca un omagiu suprem ºi odios adus tardiv onestitãþii ºi moralei...

Ce dezgustãtor noroi face Marghiloman sã se vadã în lumea pe care el însuºi
a laurit-o cu superba lui ipocrizie! Ce infamii mãrunte de cârciumã ºi gazdã de
gãinari, ce mahala puturoasã e viaþa «publicã» pe care o dezvãluiesc cele cinci
volume de denunþare ºi delaþiune postumã! La ce se reducea în ultimã analizã ºi
în condensarea strictã a unei conºtiinþe dornice de a-ºi spovedi zilnic hârtiei pã-
catele ºi ruºinile — la ce se reducea strãlucirea acelei vieþi politice pe care mulþi
din legiunile naivitãþii cetãþeneºti actuale o regretã ºi o recheamã cu nostalgie!...
Muºuroi de intrigãrie meschinã, de «lucrãturã» reciprocã, de pândã continuã,

de suspectare pungãºeascã, de spionaj ºi tragere pe sfoarã — iatã la ce se reduce
lumea politicã româneascã în expunerea, simplã ºi teribilã ca o pocãinþã învechitã,
a unui cunoscãtor necontestat — am zice a unui complice“. 
În continuare, Nae Ionescu fixa locul memorialistului în viaþa politicã româ-

neascã, mutând spectaculos accepþiunile epitetului „trãdãtor“ cu care fusese gra-
tulat Marghiloman în ultimele decenii ale vieþii sale: „Negreºit, Al. Marghiloman
— cu toate suferinþele lui târzii — a fost în vechea viaþã a eleganþei ºi geometriei
noastre politice dinainte de rãzboi, nu numai un factor de primul ordin dar chiar
o forþã rezumativã. Era precipitatul în strãlucire ºi fineþe al întregului nostru poli-
ticianism, al acelui sistem de conducere ce rezultase din hibrida dar miraculoasa
îngemãnare a fanariotismului leneº cu agilitatea democratismului împrumutat.
Ei bine, Marghiloman, cãruia în mod stupid i s-a spus «Trãdãtorul», a reuºit sã-ºi
merite mãcar dupã moarte porecla: e un trãdãtor al categoriei umane care îl pro-
dusese în societatea româneascã ºi care-l crescuse aºa de bine pentru ea“. 
În final, se defineºte conþinutul Notelor Politice, rostul lor ºi se aduce un su-

prem omagiu lui Marghiloman, care este — deloc forþat — apropiat de tragico-
media caragialeanã: „Memoriile pe care Ministerul de Interne le ajutã cu re-
clama incalculabilã a nerãspândirii sunt o vastã ºi decisivã delaþiune. E un secol
întreg de minciunã ºi murdãrie dezvelit de o mânã brutalã ce trage de pe somnul
lui glorios plapuma de mãtase a respectului istoric. Leon Daudet a putut scrie
pentru Franþa: «Le stupide XIX-ème siècle». Marghiloman înfãþiºeazã pentru
România: «Le sale XIX-ème siècle». E o vierminã scârboasã care se întinde între
revãrsatul zorilor democratice din România ºi amurgul în care vãzurãm lucind la
1916 steaua României Mari.
Minciunã ºi ºarlatanie —, iatã titlul acestui capitol de istorie! Marghilo man

îl prezintã numai în latura politicã ºi mondenã. Dar pecinginea se întinde mai de-
parte; pânã în cuprinsurile culturii ºi ale ºcolii...
Eu adaug Memoriile lui Marghiloman dacã nu artistic (o, nu!), cel puþin mo-

raliceºte, la opera lui Caragiale. E un complement al tabloului unor vremi ce tre-
buiesc din nou catalogate în istorie. E integrarea fireascã a mahalalei române.
Pentru stârpirile diverse ce se impun generaþiei noastre — în amintire ºi faptã

— sã fim recunoscãtori lui Al. Marghiloman“15.
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Foarte afectat de publicarea integralã a Notelor Politice s-a arãtat a fi, dupã
cum s-a vãzut deja, Andrei Corteanu. La scrisoarea lui de protest din Adevãrul,
rãspunsese unul dintre editori, Panaiti Wyzanti — fost secretar particular al lui
Marghiloman. Wyzanti „susþinea — invocând mãrturia d-lui Scarlat Mitilineu,
ministrul României la Viena — cã Marghiloman, numind comisia de editare ar
fi zis: «pentru aceasta (publicarea însemnãrilor poli tice) mi-am ales oameni cin-
stiþi, de caracter ºi demni»“. Replica lui Cor teanu: „Nu e nici o îndoialã cã cei
trei membri ai comisiei editoriale îndeplinesc aceste trei condiþii. Dar prietenul
Wyzanti uitã cã aceste trei condiþii nu sunt de ajuns, când ai de îndeplinit o mi-
siune atât de grea ºi delicatã cum e aceea de-a alege dintr-un material brut de no-
te ºi impresii, ceea ce e necesar ºi durabil pentru a pune în luminã o epocã ºi o
figurã istoricã. ªi aceasta este cu atât mai adevãrat astãzi, când o lume întreagã
se vede acuzatã pe nedrept ºi jignitã fãrã temei“16. Acesta era deci marele of al
lui Andrei Corteanu – fost director al ziarului marghilomanist Steagul— ºi al tu-
turor al cãror avocat din oficiu se erijase.
În anul 1927 apãrea în Bucureºti ºi ziarul Lupta. Murise între timp Constantin

Mille, respectatul director al publicaþiei. Acum îi diriguia afacerile Emil D. Fa-
gure — un ziarist aservit concepþiei politice brãtieniste, ºi de aci aversiunea faþã
de tot ce purta marca Marghiloman. Un figurativ Ion Roatã de la Lupta se în-
vrednicea sã anunþe cititorii cã rãsfoise cele cinci volume de Note Politice, cu
precãdere anii neutralitãþii ºi ai rãzboiului mondial. Ca prime impresii, cel mai
mult îl frapase „lipsa de seriozitate a omului politic pe care întâmplarea, nu me-
ritul, 1-a aruncat în vârful piramidei sociale, acolo unde sunt frânele conducerii“.
Autorul însemnãrilor politice a fost acuzat cã divulga secrete ale Statului, pentru
a face impresie vulgului, ca sã „tâmpeascã“ pe cei cu care sta de vorbã; astfel
fiind „uºuratã activitatea spionilor de tot felul în þarã“. Ce mai, „lipsa de serio-
zitate, mahalagismul“ puseserã „stãpânire deplinã pe viaþa de toate zilele a oa-
menilor noºtri politici. Tovãrãºii vechi se rup pentru interese meschine, secrete
de partid sunt divulgate din «obiºnuinþã», falsitatea troneazã la baza relaþiilor,
trasul pe sfoarã — sunt armele cele mai elegante“17.
Em. D. Fagure punea în loc — tagma ziariºtilor, pe care-i vedea mai morali,

pãstrãtori de secrete de Stat; era de dorit, în concluzie, ca „viaþa politicã sã se ri-
dice la modelul ziaristicii naþionale“.
Un „p“ semna în Politica douã coloane de analizã criticã a Clironomilor fri-

voli, cum îi eticheta pe cei trei editori ai „Memoriilor“ lui Marghiloman. Relativ
la impactul Notelor Politice cu publicul cititor, gãsim totuºi o judicioasã obser-
vaþie: „Opinia publicã, ca ºi juriul într-un proces, judecã dupã impresii, dupã
porniri sufleteºti subconºtiente, dupã sentimente. Unei astfel de judecãþi fusese
supus Al. Marghiloman acum câþiva ani; o atare judecatã revizuise procesul sãu,
în momentul morþii sale, ºi iatã cã, graþie neîndemânãrii scandaloase cu care s-
au mânuit post-mortem spovedaniile sale, opinia publicã din nou îi aplicã osânda
sa sumarã“.
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De reþinut încã: „Marghiloman — aceasta reiese din Notele sale — a avut o
manie: colecþiunea clevetirilor. Într-o societate în care suprema armã este cleve-
tirea, Marghiloman a plecat urechea tuturor ºoaptelor clevetitoare ºi s-a fãcut
ecoul lor. El le-a colecþionat cu aplicare ºi îngrijire — el a presãrat între filele
caietelor sale, ciudat ierbar, o abundentã recoltã de clevetiri“.
Dupã care cãdea implacabila „sentinþã“: „Istoricul de mai târziu, de foarte

târziu, ar fi putut poate extrage ceva documente pentru studiul moravurilor ºi oa-
menilor din epoca noastrã, cercetând acele note pãstrate integral câteva decenii
într-un sertar secret al unei biblioteci“. Aceasta pentru cã existã în Notele Poli-
tice „un material de documentare pur istoricã, asupra celor 30 de ani trecuþi din
istoria noastrã contemporanã ºi mai ales asupra anilor neutralitãþii, rãzboiului ºi
perioadei postbelice pânã la 1924, destul de însemnat“18.
Când au apãrut Notele Politice, temutul gazetar Pamfil ªeicaru lipsea din þarã.

La reîntoarcere, încã la gara de frontierã Halmeu a intrat ºi el în starea de „uimire
vecinã cu spaima“, când a luat cunoºtinþã de vâlva pe care o stârniserã în opinia
publicã (prin presã) recent-apãrutele „Memorii“ ale lui Al. Marghiloman. Vâlvã
aþâþãtoare de curiozitate în mrejele cãreia a intrat repede ºi ziaristul de la
Cuvântul, scriind câteva entuziasmante tablete. Prima dintre ele se cheamã, nici
mai mult nici mai puþin, Un Saint-Simon român?
Câteva cugetãri la subiectul în discuþie, ieºite de sub condeiul lui ªeica ru:

„Unde începe sau mai degrabã cum se justificã vâlva, aproape scandalul ivit în
jurul Notelor Politice ale lui Alexandru Marghiloman?... De dincolo de mor-
mânt, Marghiloman provoacã o prãbuºire neaºteptatã de decoruri, o ºtergere bru-
talã a fardurilor, o delaþiune, o trãdare a unei întregi bande constituite din minci-
noºii idealismului rentabil, din gãgãuþii ambiþiilor nevolnice, din cinicii caselor
de toleranþã, din borfaºii cu program social ºi patetic electoral; cel eliminat prin
conspiraþia ipocriziei fardate tricolor se rãzbunã, denunþându-i“. Aºa se revanºa
crâncen Al. Marghiloman, cel atât de „ostracizat de comparºii farsei politice. În
Olimpul politicii româneºti nu este o adunare de zei, ci o casã de toleranþã cu nu-
mere pentru toate viciile“.
Colegul de redacþie — „ce-ºi scria articolele cu vârf de pumnal muiat în fie-

re“ — socotise într-un numãr anterior al Cuvântului cã „se pot adãuga ca mate-
rial complementar ºi explicativ la opera lui Caragiale, Notele Poli tice ale lui
Alexandru Marghiloman“. La care Pamfil ªeicaru rãmânea în nedumerire: „Sã
avem un Saint-Simon român?“19

Învinºii se justificã prin... memorii

Este relevant de urmãrit cum au reacþionat naþionalii tricolori de la Universul
faþã de proaspãta apariþie editorialã semnatã Alexandru Marghiloman. S-a tipãrit
un singur articol — este drept, de fond ºi „de analizã demascatoare“. Era semnat
de editorialistul casei: Romulus Seiºanu. Cele cinci volume erau privite ca o
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„editare lamentabilã; note cu un caracter personal, scrise într-un stil vulgar, inco-
rect, neîngrijit, fãrã þinutã onorabilã, demnã“. Seiºanu nu înþelegea de ce a dorit
Marghiloman sã fie adus post-mortem la cunoºtinþa opiniei publice. Urmãrise
reabilitarea în faþa posteritãþii, dezvãluind fapte necunoscute sau justificând în
felul sãu „politica nesocotitã dusã la 1914-1918“? A vrut sã contribuie la fixarea
mai bine în istorie a perioadei 1914-1918 ori, biciuit de „sentimentul josnic dar
omenesc al urii, Marghiloman, odatã ieºit învins din cauza miopiei sale politice“,
a cãutat sã se rãzbune, târând „în mocirla clevetirilor înveninate de minciuni ºi
calomnii, pe foºtii lui adversari politici, spre a le întuneca gloria, spre a le pãta
memoria, spre a-i coborî de pe piedestal ºi a-i expune dispreþului public?“
Prin analogie, se amintea cã istoria popoarelor cunoscuse destui nemulþumiþi,

care cãutaserã sã-ºi justifice înfrângerile prin memorii — de la Oliver la Catilina.
Numai cã Marghiloman nu încercase reabilitarea sa printr-o pledoarie meºteºu-
gitã pro-domo; nici mãcar „n-a fãcut o sforþare eroicã de ordin psihologic de a-
ºi recunoaºte greºelile politice, care l-au despãrþit de naþiune, spre a scãpa de os-
tracizmul moral la care fusese condamnat de opinia conºtientã a þãrii“.
Atunci ce? — „Pline de destãinuri lamentabile, de observaþii rãutãcioase ºi

cinice, de anticamerã, sau de alcov — relative la intrigile politice, la aventurile
scandaloase, sau la ticãloºiile puse pe seama unora ori altora — «Memoriile» lui
Marghiloman dezvãluie o anumitã mentalitate ºi stare de spirit, prin caracterul
lor de cronicã scandaloasã“.
Mai mult, Marghiloman dovedea „o pornire instinctivã de a caracteriza oa-

meni ºi evenimente, de a insulta ºi ponegri, de a se face canalul de scurgere al
tuturor infamiilor ce se debitau prin sãlile cluburilor, saloane, împotriva adver-
sarilor politici, ba chiar ºi a femeilor“. Persifla din „teamã cã va deveni un nau-
fragiat politic, un învins, fãrã gloria de a fi susþinut mãcar o luptã“.
În încheierea elaboratului sãu jurnalistic, Romulus Seiºanu se rãzboia cu con-

fraþii de la alte publicaþii, ce-ºi exprimaserã „profunda indignare faþã de destãi-
nuirile cuprinse în «notele ignobile» ale lui Alexandru Marghiloman. Ei ard azi
ceea ce au adorat ieri. E mult fariseism în aceastã indignare colectivã, care tra-
duce de fapt o altã stare de spirit“. ªi, încrezãtor în raþionamentul sãu, junele tri-
umfalist de la Universul dojenea nonºalant: „Sunt revoltaþi ºi înspãimântaþi foºtii
partizani ºi complici ai lui Marghiloman, de... galeria oglinzilor, pe care au fost
siliþi sã o parcurgã, azi, urmãrind proza fostului lor idol. Ce vreþi? Soarta rezervã
surprize nebãnuite acelora care au crezut cã oglinzile s-au spart prin amnistie!“20
O cronicã echilibratã a Notelor Politice a semnat în gazeta Politica, Henric

St. Streitman. ªi este cu atât mai onorant efortul sãu de obiectivi tate, cu cât repu-
tatul gazetar fusese o vreme prim-redactor la cotidianul liberal Viitorul. Ciudã-
þenia era cã Streitman încã nu apucase sã parcurgã integral cele cinci tomuri.
„Când am vrut sã le cumpãr — mãrturisea el — nu mai erau de vânzare. Decât
doar, prin specialã favoare, cu preþ încincit, poate chiar înzecit. (Cine va mai în-
drãzni sã susþinã cã, afarã de foarte rare excepþii, oamenii noºtri politici nu citesc
ºi nu dau bani pe cãrþi?). Dacã nu voi izbuti sã le iau cu împrumut, risc sã le ci-
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tesc tocmai într-un târziu, dupã ce-ºi vor fi pierdut actualitatea“. Iar acum ur-
meazã profeþia unui ziarist cu fler, deoarece lucrurile se vor petrece aidoma pre-
zicerilor sale: „Un singur fapt-divers care iese din comun, un singur incident po-
litic de oarecare însemnãtate, un singur scandal cu ceva proporþii, ºi Notele Poli-
tice vor dispare din centrul atenþiei, lãsând doar îndãrãtul lor o seamã de încrun-
tãri, unele scrâºniri ºi câteva zâmbre care de asemenea se vor eclipsa repede, po-
trivit sãnãtosului principiu cã nu trebuie sã facem potrivnicilor ºi mai ales priete-
nilor cheful de-a ne arãta rãniþi ºi amãrâþi“.
Pentru moment, inteligentul redactor de la Politica îºi afiºa condenscendenþa

faþã de „acela care le-a scris ºi cãruia mult i se va ierta pentru cã — mult a urât,
chiar ºi în partea cea mai puþin contestatã a vieþii sale de om public“. ªi-i mai
pãrea rãu jurnalistului-cronicar cã „de sus de acolo, unde odihneºte, aºezat dupã
cuviinþã printre buni ºi drepþi, îi vine totuºi peste mânã lui Marghiloman de a
savura întregul deliciu al vâlvei ce au fãcut în colþul acesta de pãmânt, însem-
nãrile sale atât de credincios editate, ºi de a urmãri cu de-amãnuntul crispaþiile
ce le vor fi produs notele acestea telegrafice în care trebuie sã fi excelat, cum în-
deobºte, asemenea neuitatul sãu Theophile excela în prepararea sosului celui mai
pigmentat, pentru câte o nevinovatã rãutate care, ca o sãgeatã, se înfinge drept ºi
sigur în mijlocul inimii“.
H. St. Streitman nu adâncise lectura Notelor Politice, dar cunoscuse, de bunã

seamã, pe omul Marghiloman. Altfel n-ar fi reuºit asemenea tulburãtoare re-
flecþii: „Evident, Marghiloman a întrevãzut clar efectul Notelor sale ºi nici vorbã
cã 1-a dezgustat prin anticipare, graþie caldei intuiþii cu care sunt dãruite sufle-
tele blajine ºi generoase. Atât cât i-a stat în putinþã a pregãtit totul, n-a scãpat din
vedere nimic, punând acea savantã ºi minunatã grijã care întotdeauna i-a caracte-
rizat revanºele — ca sã nu zic rãzbunãrile“.
Cu trimitere directã la troica editorialã Wyzanti-Lecca-Pherekyde: „S-a do-

vedit bun cunoscãtor de oameni, Marghiloman, în alegerea editorilor. Au rãspuns
pe deplin aºteptãrilor sale intime. Au publicat tot, tot, tot. Sau aproape tot. Au
dat ceea ce se cheamã o ediþie integralã, definitivã, care dacã va fi complectatã
cu introduceri, «trimiteri» ºi repertorii, va deveni o ediþie filologicã“.
Ce erau Notele Politice, dupã gustul sigur al editorialistului de la Politicã:

„Memorii adevãrate, dupã care se pot reconstitui aspecte ale vieþii politice ºi ale
sensibilitãþii din zilele noastre, în sensul exact al cuvântului, poate primele me-
morii vrednice de acest nume. Memoriile, dacã nu conþin spovedanii, mai ales
involuntare ºi indirecte, dacã nu cuprind polemici ºi caricaturi, dacã nu deschid
febril sertarele cu diferitele lor taine, dacã nu sunt doldora de indiscreþiuni, dacã
nu rup cu împietate peceþi ºi plicuri, sunt numai literaturã pretenþioasã ºi anostã.
Memoriile în care subiectivul nu dominã, mãcar ca materie colorantã, realitatea
ºi în care ficþiunea ca proiecþie a pasiunilor ºi râvnelor interne nesatisfãcute nu
învioreazã lucrurile relatate, sunt de la început maculaturã, iar pentru biografia
istoricã o povarã“.
Evident, existau riscuri. Autorizând tipãrirea însemnãrilor, Marghiloman ºi-a

fãcut singur un rãu postum? Se poate. Dar, vorba lui Streitman, ce avem noi cu
paguba lui? P. P. Carp obiºnuia sã-ºi maltrateze fãþiº amicii, partizanii; nu-i in-
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sulta ºi nu-i clevetea. Nu i se putea cere lui Al. Marghiloman sã fie precum Petre
Carp, chiar dacã îi þinuse companie decenii de-a rândul. I-a fost mai la îndemânã
stilul lui Titu Maiorescu — atât cel public, cât ºi cel intim. Chestiune de tempe-
rament ºi... de caracter!
Dar Marghiloman se dovedise ºi un excelent cunoscãtor al publicului cititor

— este pãrerea lui Henric Streitman. „N-a fãcut nicãieri literaturã. De la început
pânã la sfârºit, notaþii scurte, eliptice, scheletice, dezbrãcate de orice aparat psi-
hologic ºi literar, în stare nativã, aºa cum au þâºnit din simpla ºi, aº zice, chiar
onesta dorinþã de-a fi cât mai dezagreabil contem poranilor sãi — la adãpostul si-
gur al unui postum carnet de zi. Mijlocul cel mai sigur de a influenþa judecata
despre oameni“.
Mare pãcat cã memorialistul n-a supravieþuit, ca sã vadã „de aproape tul-

burarea ce a pricinuit-o, cât sânge rãu a fãcut“21. Sã te revanºezi de o aºa manierã
— o rãzbunare în stil mare, aproape istoricã, fiindcã era îndreptatã împotriva
unei întregi generaþii politice, indiferent de legãturi, de obligaþii ºi de scara senti-
mentelor — sã repurtezi o astfel de invidiatã, de mult râvnitã victorie ºi sã nu fii
de faþã ca sã guºti imensul succes — iatã marea ironice a vieþii! Obosit, „maurul“
mersese sã se odihneascã puþin. Suficient însã ca sã fie lipsit de voluptatea prizei
directe la cititorii istoriei sale politice.
Câtã deosebire între subtila intervenþie a redactorului de la Politica ºi lozin-

carda notã „criticã“ din Lupta lui Em. D. Fagure-Honigman, intitulatã cinci volu-
me de cancanuri ºi semnatã temerar: L.T.A. Prezumþiosul anonim începea de
sus, subliniind indignat cã nu ºi-a închipuit nicio clipã cã politicianul rafinat care
a fost Alexandru Marghiloman va autoriza sã se concentreze în cinci volume no-
tele sale zilnice, ce „pun în evidenþã toate cusururile aceluia care atât în politica
internã ºi mai ales în politica externã, nu s-a putut ridica la înãlþimea probleme-
lor de Stat“. De aci pânã la denigrarea personalitãþii memorialistului nu mai era
decât un pas: „Marghiloman n-a fost un bãrbat de Stat, n-a fost nici mãcar un
bãrbat politic, ci un politician inteligent, un orator elegant, un mare ambiþios care
adeseori a complicat situaþia in ternã“. Notele Politice dãdeau la ivealã tocmai
cusururile politicianului care „odinioarã a ºtiut sã ascundã, în manifestãrile sale
publice, acele cancanuri pe care le vânase totuºi cu nesaþ“.
Recunoºtea L. T. A. cã nu rãsfoise decât puþine pagini, îndeosebi pe cele refe-

ritoare la ocupaþia inamicã (1916-1918). Cu toate acestea, îºi permitea enor-
mitãþile: „Nu se desprinde nimic din acele preþioase memorii care sã serveascã
ca document istoricului dornic de a culege tot ce intereseazã marile evenimente
terminate prin unirea tuturor românilor. Din contrã: Notele lui Marghiloman
constituie cea mai tristã paginã pentru toþi cei care s-au pus de-a curmeziºul rea-
lizãrii idealului naþional“22.
Se promitea o revenire, dupã lectura volumelor, spre a relata „ceea ce va gãsi

necesar“. Din diverse motive, ziarul Lupta n-a mai revenit23, fiind mai ales prins
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de vârtejul crizei de Guvern, de boala ºi moartea Regelui Ferdinand I, de vizita
generalului Berthelot, de ofensiva carliºtilor (adepþii lui Carol Caraiman) ºi de
moartea intempestivã a „Sfinxului“ de la Florica.

Configuraþia moralã a unei întregi clase politice

Pamfil ªeicaru a revenit cu o nouã tabletã în Cuvântul. Extrem de incisivã ºi
aceasta. Se îngroºau rândurile indignaþilor împotriva Notelor Politice. Motiv
pentru care ªeicaru era de pãrere cã „ar trebui sã ai la dispoziþie un index alfa-
betic de numele celor care defileazã de-a lungul însemnãrilor, ca îndatã ce îþi pe-
roreazã mânios ceva, acoperind cu invective numele lui Marghiloman, sã-1 poþi
cãuta la indexul alfabetic, spre a vedea cam ce amintire notatã cu fidelitate de
proces-verbal tulburã conºtiinþa revoltatului“.
Nãbãdãiosul gazetar de la Cuvântul era de acord cã, postum, Al. Marghilo-

man comisese „un act de trãdare, dezvãluind configuraþia moralã a unei clase în-
tregi. O fãcea fãrã nici o milã, fãrã nici o zvâcnire de emoþie, o fãcea stãpânit,
rece, cu sadicã voluptate, fãrã nici o îngãduinþã, rostogolind în ciubãrul de lãturi
adversari ºi mai ales prieteni“.
Dupã pãrerea lui Pamfil ªeicaru, Notele Politice reprezentau „o ingenioasã

rãzbunare postumã a unui om detronat de evenimente, reducerea la acelaºi numi-
tor moral a unei întregi generaþii de conducãtori politici ai unei þãri, pentru ca
nici o posturã idealistã, nici o parodie eroicã sã nu fie cu putinþã. Un complice
care-ºi denunþã tovarãºii, fiindcã 1-au înºelat la împãrþirea prãzii“.
Da, Marghiloman se putea mândri de dincolo de mormânt — scandalizase

ipocrizia! Spumegau de mânie „mutrele demascate de un complice. Trebuiesc
citite cu atenþie Notele Politice, desprinse cu grijã toate destãinuirile, fiindcã un
învins, un eliminat face rechizitoriul neîndurat clasei care l-a produs.
E toatã viaþa noastrã politicã... Dacã cel puþin ar fi zoi, cu care sã poþi hrãni

porcii, dar nu-i decât jeg de baie, spãlãturã de bidet! — cum spunea Leon
Bloy“24.
Apariþia Notelor Politice a produs nu doar luãri de poziþie individuale, ci ºi

desolidarizãri în grup, precum au fãcut-o membrii defunctului Partid Conser-
vator Progresist, fuzionaþi cu Partidul Poporului condus de genera lul Al. Averescu.
Dezonorantul gest s-a petrecut în ºedinþa Senatului României din 24 mai 1927,
prezidatã de g-ralul Constantin Coandã, în asistenþa miniºtrilor averescani Gh.
Vãlleanu, Ludovic Mircescu ºi Th. Cudalbu. Declaraþia — mustind de ipocrizie
— a fost cititã de C. Rãdulescu-Motru ºi o vom reproduce în integralitate, ca pe
o icoanã peremptorie a unor vremi deosebit de complexe:
„Condiþiile în care au fost publicate Notele Politice ale lui Alexandru Mar-

ghiloman ne silesc pe noi, foºti prieteni politici ai lui Marghiloman, fostul ºef al
Partidului Conservator, sã facem urmãtoarea declaraþie:
«Regretãm cã persoane însãrcinate de repauzatul Marghiloman cu publicarea

caietelor în care erau notate evenimentele politice ºi faptele istorice la care dân-
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sul luase parte, n-au þinut în seamã recomandaþia for malã fãcutã prin testament
ºi anume: sã punã manuscrisele în ordine ºi sã publice din el pãrþi importante.
Aºa cum aceste note au fost publicate constituie un act de impietate faþã de

memoria defunctului. Al. Marghiloman îºi însemnase zilnic nu numai impresiile
sale subiective cu apreciaþiuni necontrolate, dar îºi însemnase ºi impresiile
altora, produse tot aºa subiectiv ºi necontrolate. Toate aceste însemnãri ar fi fost
desigur suprimate de Marghiloman dacã el ar fi avut ocazia sã purceadã la redac-
tarea lor definitivã. Persoanele însãrcinate cu publicarea manuscriselor lãsate nu
ºi-au înþeles datoria nici faþã de repauzat, nici faþã de lumea în care a trãit Al.
Marghiloman, ºi de aceea le dezavuãm.
Regretãm cu deosebire cã prin publicarea Notelor, aºa cum s-a fãcut, Marghi-

loman este în contradicþie cu sine însuºi. Toatã viaþa sa, fostul ºef al Partidului
Conservator a fost un neclintit slujitor al instituþiunilor care fundamenteazã or-
dinea în Stat ºi din acestea a Dinastiei în primul rând. Prin aceastã purtare a ajuns
sã fie ºeful conservatorilor. Cât timp a fost în viaþã, Al. Marghiloman ne-a propo-
vãduit sã fim credincioºi Dinastiei ºi în special Marelui ºi bunului Ferdinand I,
fãrã sã aºteptãm rãsplatã materialã, de pe urma sentimentelor noastre. Acesta
este adevãratul lui testament politic ºi acesta îl urmãm ºi de aci înainte foºtii lui
prieteni politici».
Domnule Preºedinte, am fãcut aceastã declaraþie pentru a lãmuri situaþia

noastrã, a foºtilor conservatori, atât faþã de memoria lui Alexandru Marghiloman
cât ºi faþã de Partidul Poporului, din care facem parte. Continuãm sã stimãm me-
moria bãrbatului de Stat în lumina cunoscutã nouã. Nu avem nimic comun cu
aceea ce ne era din el ascuns. În ceea ce priveºte Partidul Poporului, este de ajuns
sã spunem cã dupã fuziunea fãcutã, foºtii conservatori sunt mai mult decât oricând
devotaþi acestui partid“.
Urmau semnãturile: C. Rãdulescu-Motru, Dem. Dobrescu, Victor Baranga,

ing. A1. Baranga, M. Teodorian-Carada, C. Dristorian, Al. Kiriacescu, Radu
Ivãnescu, C. Bumbulescu, N. Miclescu, I. Dumitrescu, dr. Metzulescu, I. Gh.
Athanasiu, Popov Frunzeti, C. Iorgulescu, ªt. Bibian, C.C. Budiºteanu, Mircea
Solacolu25.
Cum era de sperat felonia foºtilor marghilomaniºti vãrsaþi în Partidul Popo-

rului n-a rãmas necomentatã. Cel mâi caustic s-a dovedit a fi tot Pamfil ªeicaru,
în articolul Pe marginea unei desolidarizãri. La început, Notele Politice stâr-
niserã curiozitatea, apoi generaserã scandalul. De la un timp provocau chiar
complicaþii politice. „Desolidarizarea senatorilor“ fiind simptomaticã în acest
din urmã sens. Pe ªeicaru îl înfuriase, în primul rând, disocierea trucatã de sena-
torii obedienþi asupra personalitãþii lui Marghiloman: îi stimãm memoria, dar
n-avem nimic comun cu aceea ce ne era din el ascuns. Foºtii partizani ai
autorului însemnãrilor politice cu rezonanþã de scandal ar fi dorit ca editorii „sã
punã manuscrisul în ordine ºi sã publice din el pãrþi importante“. Adicã — sã fim
lãmuriþi, chestiona ªeicaru — «cum în ordine? Dar cea mai fidelã ordine dom-
neºte, paginile se succed cursiv, cu un interes crescând de cronicã scandaloasã,

23 ISTORIA POLITICÃ A UNUI MARE ÎNVINS: ALEXANDRU MARGHILOMAN 103

————————
25 Manifestaþia foºtilor progresiºti, în Politica, nr. 299, miercuri 25 mai 1927.



nici un adaos, nici o eliminare, o grijã aproape pioasã de a respecta cuprinsul ma-
nuscriselor «ªefului», o emoþionantã preocupare de succesul desãvârºit al No-
telor Politice“.
Lui Pamfil ªeicaru îi aparþine aceastã constatare valabilã pânã în zilele noas-

tre: „Notele Politice vor avea un rost cândva, îºi aºteaptã doar forþa unui Balzac
pentru a le utiliza“26.

ªi memorialistul Titu Maiorescu era o „þaþã de mahala“?

Nedumeriri faþã de atitudinea duplicitarã a foºtilor marghilomaniºti a avut ºi
Nae lonescu, pe care le-a publicat în Cuvântul. Logicianul afirma cã n-a înþeles
declaraþia lui Rãdulescu-Motru ºi a celorlalþi, care nu pre ciza nimic în sine. Pro-
test împotriva celor trei editori? Nu prea avea sens. Cãci, „în definitiv, bieþii oa-
meni nu aveau nici o vinã. Ei au publicat ce au gãsit. Nu au adãugat, nu au
schimbat nimic. Cel mult dacã au lãsat unele pasaje la o parte; ºi au lãsat multe“. 
Cã Notele Politice, aºa cum fuseserã publicate, umbreau figurile ºi nu cadrau

cu noua situaþie a foºtilor conservatori progresiºti — era posibil. Dar pentru asta
iar nu erau de vinã editorii. Respectivii ,,triumviri“, dimpotrivã, n-ar merita
decât (cel mult) recunoºtinþã. Fiindcã „atunci când vor mai muri dintre diverºii
«oameni mari» ai politicii de astãzi, când se vor publica «anexele» la ultimele
trei volume de note politice, se va vedea în sfârºit cât de îndurãtori au fost cei
din comisiune cu prietenii lor plasaþi astãzi în alte partide, ºi cât de mult le-au
uºurat situaþia prin omiterea unora — foarte multe! — din însemnãri“.
În fond, Notele au fost publicate din voinþa autorului lor. Poate fi discutatã

întrucâtva chestiunea formei. Dacã s-a publicat tot ce trebuia, ºi dacã s-a publicat
numai ce trebuia. De aci înainte apãreau controversele. Nae lonescu considera cã
intenþiile testamentare — „publicarea pãrþilor importante“ — nu fuseserã depã-
ºite. Marghiloman înþelesese sã ajute istoria prin însemnãrile sale, nu fâcând ex-
puneri istorico-teoretice. „Fostul ºef al foºtilor progresiºti ºi-a fãcut însemnãrile
asupra oamenilor ºi împrejurãrilor, aºa cum se înfãþiºau, fãrã nici o prelucrare
personalã, fãrã nici o elaborare a acestui material. Nu numai pentru cã ar fi con-
siderat toate aceste note ca simplu material pentru viitoare reconstituiri istorice
—, ci mai ales pentru cã nu vedea în viaþa noastrã politicã decât acest spectacol,
concret ºi personal, al împrejurãrilor...
Eroarea este cã lumea a cerut de la Marghiloman material pentru o reconsti-

tuire istoricã. De asemenea lucru nu era capabil; sau n-a avut rãgazul necesar. El
ne-a dat însã altceva: note pentru înþelegerea structurii morale a vieþii noastre pu-
blice, la începutul secolului al XX-lea“. Sub acest unghi trebuiau judecate efor-
turile editorilor, care puteau fi acuzaþi cã „au pãcãtuit cel mult prin lipsã; în nici
un caz însã nu prin exces“. A se jena post-festum foºtii amici politici, de un Mar-
ghiloman, chipurile, necunoscut lor, era „o duioasã candoare! De îndatã ce au
intrat în «politicã», trebuiau sã-ºi închipuie cu cine au de-a face“. Iar dacã ºi-au
fãcut „iluzii speciale asupra «ªefului» lor — au greºit“. Ar fi trebuit sã ºtie „ce
e viaþa politicã ºi ce sunt oamenii noºtri politici“.
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Urmeazã acum un enunþ de mare subtilitate ºi cruzime ionesciene: „Marghi-
loman este pus astãzi la index, — dar asta este cea mai sinistrã ipocrizie. Vã
închipuiþi poate cã «însemnãrile» celorlalþi oameni de Stat sunt de altã calitate?
Sã aºteptãm publicarea celor 75 de caiete de note zilnice ale lui Maiorescu. Va
fi cea mai acrã schiþare a vieþii publice, fãcutã de cea mai oribilã þaþã de mahala
din câte a avut þara noastrã“.
Iar cu aluzie directã la viitorii memorialiºti: „Din nenorocire oamenii noºtri

politici se vor învãþa minte. Marghiloman a fost sincer. Ceilalþi — care vor fi fost
pânã acum — nu-ºi vor mai îngãdui un asemenea lux. Prin toate birourile oa-
menilor politici cu memorii, trebuie sã fie astãzi o febrilã activitate de refisto-
lare: ºtersãturi, adaosuri ºi transcrieri. Sã vedeþi cât de «teoretic» vor nota de aci
înainte memorialiºtii împrejurãrile.
Marghiloman a fost ºi de data asta o victimã, sacrificatã pe altarul succesului

altora: ca ºi în rãzboiul nostru, în care i-a cãzut rolul cel mai greu“.
Cât despre desolidarizarea senatorilor foºti marghilomaniºti, Nae Ionescu

opina cã — dacã nu existau dedesubturi încã necunoscute — „ea nu putea fi con-
sideratã în niciun caz ca un act de curaj. De aceea însemnãm aci singura excep-
þie: deputatul Leontopol a refuzat sã-ºi dezavueze ªeful“27.
În gazeta lupistã Aurora semna sãptãmânale articole de fond publicistul

Victor Rodan. Unul din ele a fost inspirat de Atitudinea postumã a lui Alexandru
Marghiloman. Începea prin a zugrãvi un reuºit portret Marghiloman: „L-am cu-
noscut toþi ºi l-am admirat. I-am admirat mai ales eleganþa sobrã dar impecabilã
a înfãþiºãrii, a gestului, a graiului. L-am admirat la cursele hipice de pe
Hipodrom, ca ºi la tribuna Parlamentului. Ne-a impresionat lenjeria lui spãlatã
la Londra ºi ne-a încântat surâsul lui strâmb, descoperit de fantezia caricaturalã
a lui Iser. Ne-a impresionat fermitatea atitudinilor lui, chiar ºi a celor mai potriv-
nice sentimentelor noastre ºi ne-a înduioºat abnegaþia, resemnarea, stoicismul cu
care îndura înfrângerea ºi nerecunoºtinþa.
ªi dacã noi, cei tineri, simþeam sufletele noastre apãsate de rãspunderea înlã-

turãrii ºi izgonirii unei personalitãþi de talia ºi anvergura lui Alexandru Marghi-
loman, apoi ce era în sufletele apropiaþilor sãi care-l considerau drept singurul
om politic capabil a salva România Mare din haosul steril ºi deprimant al frã-
mântãrilor de dupã rãzboi.
... Al. Marghiloman era ultimul reprezentant al unei clase de oameni înþelepþi,

cu înalte preocupãri ºi adâncã pricepere, independenþi în munca lor harnicã pusã
în slujba þãrii de orice interes personal, al acelei clase care alcãtuia lumea poli-
ticã din România Micã, ºi era opusã, cu orice prilej, neexperimentatei ºi dezo-
rientatei generaþii de conducãtori politici ieºitã din regimul votului universal în
România Mare“.
Tocmai de aceea opinia publicã rãmãsese atât de surprinsã de „nãvala de

sudãlmi stârnitã de publicarea «Memoriilor» lui Marghiloman. Cei ce-l glorifi-
caserã pânã mai deunãzi, acum nu mai ºtiau cum sã-ºi amplifice indignarea în
notiþe, în articole ºi scrisori deschise; idolul e dat jos de pe soclu, tãvãlit în noroi,
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stropit cu împroºcãturi veninoase, nimicit sub grindina înverºunatã a incriminã-
rilor pline de nãduf“.
Lucidului om de condei Rodan nu i se pãrea justificat blamul dat — a câta

oarã! — lui Marghiloman ºi cãuta sã explice firescul lucrurilor: „În taina cabi-
netului lui de lucru, Marghiloman abandona manierele, politeþea, eleganþa ºi,
biet om, chinuit de dorinþi, invidii ºi resentimente, nu cruþa, în «notele» lui, înºi-
ruite zi de zi pe file de carnet, pe nimeni din tagma celor cu care venea în con-
tact. Moartea scuteºte de bunãcuviinþã ºi Marghilo man a socotit cã atitudinea lui
postumã nu trebuie sã pãstreze, numaidecât, linia eleganþei cu care ne obiºnuise
în viaþã. Testamentul lui o dovedea limpede ºi lãmurit“:
ªi-atunci ce s-a întâmplat? Cum de a declanºat prin Notele Politice un scan-

dal de asemenea proporþii? Simplu — rãspundea redactorul de la Aurora. Odatã
„risipit nimbul de legendã, creat în juru-i de unele aparenþe de grandoare, clasa
conducãtoare de dinainte de primul rãzboi mon dial a apãrut aºa cum este în
realitate: o lume mãruntã, cu preocupãri meschine, cu ambiþii inferioare, cu aspi-
raþii de cea mai proastã calitate... ªi aþi vrea ca aceia care se mândreau pânã
acum cu trecutul lor politic din aceastã lume apusã sã nu se indigneze, sã nu în-
jure ºi sã nu se... «desolida rizeze»?
... Unii cred cã rãu au fãcut editorii. Nu suntem de aceeaºi pãrere!“28.
Din Notele Politice ale lui Alexandru Marghiloman ieºeau extrem de ºifo-

nate, compromise pe alocuri, personalitãþi de prim rang, precum Regele Fer-
dinand I, Regina Maria, Ion I. C. Brãtianu, Take lonescu, Nicolae Filipescu, Iuliu
Maniu º.a. Prea puþin spaþiu ocupau, spre pildã, Constantin Argetoianu, Nicolae
lorga. ªi totuºi, curios fapt, dar perfect explicabil dacã avem în vedere tempe-
ramentele lor, ultimii doi s-au sensibilizat într-atât încât au gãsit cu cale sã dea
replici polemice în gazetele pe care le conduceau. Aºadar, în propria sa revistã
Sãptãmâna Politicã, Constantin Argetoianu a publicat un pamflet politic ce se
vroia demolator, dar care în realitate nu era decât o bunã prozã olteneascã. Ci-
nicul boier de la Breasta Doljului, dând intervenþiei sale polemice un titlu ºoc —
Spovedania unui mort —, a ambiþionat din capul locului sã facã literaturã, în
contrast evident cu cronicarul rece ºi uscat care era autorul Notelor Politice. Re-
cunoscând talentul scriitorului Argetoianu, nu însã ºi obiectivitatea versatilului
om politic, vom cita câteva fragmente din antologicul sãu „ferpar“:
„Zilele trecute au apãrut în cinci volume notele politice lãsate de Alexandru

Marghiloman. Scrise în româneºte ºi în franþuzeºte de-a valma, de un om ce pare
cã nu stãpânea nici una din ambele limbi, aceste memorii sunt din toate punctele
de vedere de o rarã platitudine. Nicio doctrinã, nicio idee nu-ºi fac drum printre
rânduri; nicio situaþiune, niciun caracter, nicio figurã nu sunt prinse în cleºtele
analistului, ºi sub pana acestui domn care a vãzut atâtea lucruri ºi care a cunoscut
atâta lume nu se contureazã nici un portret, nu se fixeazã pentru posteritate un
singur eveniment. Hotãrât, acest adept al cremei Simon nu este un Saint-Simon.
Tot ce aude, tot ce i se raporteazã, adevãr ºi minciunã, toate sunt înregistrate în
scurte notiþe; un singur substrat, neþãrmurita încredere în sine“.
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Ce-l deranjase în mod deosebit pe Argetoianu — anume cã „nici mãcar stro-
pii de venin presãraþi de-a lungul tristelor amintiri nu sunt de calitate: o poznã a
prietenului care l-a poftit la masã sau l-a þinut la Iaºi în casã, calomnii la adresa
oricui, culese fãrã rost, câteva indiscreþii rãutãcioase sau aprecieri jignitoare asu-
pra celor mai de aproape de dânsul ca ºi asupra celor mai presus de dânsul care
i-am fãcut cinstea unei confidenþe — iatã bilanþul unor destãinuiri din care pânã
ºi spiritul altora este exclus“.
Dupã care osânda cade cu toatã greutatea rãutãþii omeneºti: „Pentru memoria

lui Alexandru Marghiloman era mai bine ca aceste foi uscate sã fie date uitãrii ºi
e de mirare cã nu s-a gãsit printre prieteni o mânã pioasã care sã le punã pe foc“.
Satisfãcut de efectul spectaculos al vorbelor sale de duh, surprinzãtorul me-

morialist de mai târziu întorcea foaia vicleniei: „Pentru Istorie, însã ºi pentru lã-
murirea conºtiinþei noastre naþionale, notele lui Marghiloman sunt bine venite
fiindcã mulþumitã lor se distruge o legendã mai mult ºi se dezvãluie în lumina
crudã un capitol dureros din zbuciumãrile sufleteºti prin care a trecut poporul ro-
mânesc pe calea întregirii sale“.
Aceste vorbe mari rostite de Conu’ Costicã aveau rostul lor diversionist bine

determinat. Sã afunde tot mai abitir valenþele (câte vor fi fost) personalitãþii lui
Marghiloman: „Prin dibãcia unora ºi prin greºeala altora, se crease dupã rãzboi
o legendã în jurul personalitãþii lui Al. Marghiloman. Odatã cu înfãþiºarea Euro-
pei, victoria Aliaþilor schimbase, în aparenþã cel puþin, ºi pe aceea a «omului lui
Mackensen». Indulgenþa omeneascã tre cuse cu buretele peste toate; nu mai pac-
tizase cu inamicul, nu mai fusese în politica româneascã purtãtorul de cuvânt al
Puterilor Centrale, nu mai fusese nici mãcar germanofil. Se prefãcuse, se sacrifi-
case, jucase un rol ingrat, numai sã mai scape ce era de scãpat în momente de
grea primejdie. Trãdãtorul de ieri devenise salvatorul Dinastiei ºi al armatei.
Dupã un vis urât, stãrile normale restabilite îi îngãduiau în 1919 sã-ºi serbeze
schimbarea la faþã toastând, într-un banchet dat la Jockey-Club, pentru pro-
sperita tea «scumpilor noºtri Aliaþi», în locul lui Tülf von Tscheppe, lui Czernin,
lui Kühlmann — invita acum la masã pe miniºtrii Angliei ºi Franþei. Era frate de
cruce cu d-l Poklewsky.
Publicarea acestor memorii ruineazã, dintr-o datã, a doua întrupare a politi-

cianului fãrã scrupule ºi o reduce la ce era: o camuflare mai mult sau mai puþin
abilã. Legenda se prãbuºeºte ºi omul apare în toatã goliciunea lui“.
Oare aºa sã fie? Notele Politice stau mãrturie contrarie...
Nu vom intra acum în detaliile corectivelor date de Argetoianu însemnãrilor

lui Marghiloman. Pentru cititorii apãrutelor volume de Memorii ale lui C. Arge-
toianu, redã încheierea acestuia la Spovedania unui mort, spre aviz ºi reflectare
la deºertãciunile omeneºti: „Searbedele note ale acestui mânuitor de hârtiuþe de-
seneazã o sinistrã siluetã pe peretele însângerat al acelor vremuri tragice. Nu e
silueta dramaticã a trãdãtorului dement care înfige pumnalul pe la spate, în în-
tuneric; nu e nici a omului care, pregãtit sã înfrunte toate expiaþiunile, alunecã
din eroare în eroare pânã la crima împotriva þãrii sale, sub imboldul unor sincere
ºi adânci convingeri; e silueta profitorului fãþarnic ºi uºuratec, plin de resurse,
care se încãpãþâneazã într-o combinaþie compromisã, e silueta jucãtorului ghi-

27 ISTORIA POLITICÃ A UNUI MARE ÎNVINS: ALEXANDRU MARGHILOMAN 107



nionist care nu vrea sã se dea bãtut ºi care dupã ce a pierdut totul pe o carte se
mai agaþã de noroc speculînd capitalul altora“.
În fine, epitaful argetoian: „Cu o nespusã tristeþe închidem ultimul volum al

memoriilor lui Alexandru Marghiloman. O umbrã s-a ridicat pentru o clipã din
mormânt dar un nume s-a prãbuºit pentru vecie“29.
Frumos compus, nimic de zis. Dar sã reþinem cã Argetoianu nu rãspunsese la

nici una din puþinele dar gravele acuze ce i se aduceau în Notele Politice. Nici
mãcar nu le-a pomenit în vreun fel, cu toate „asigurãrile“ date profesorului N.
Iorga cã va rãspunde...
Vitriolantului Argetoianu s-a încumetat sã-i rãspundã un pamfletar pe mã-

surã. Nimeni altul decât Pamfil ªeicaru, prin sarcastica tabletã Supãrarea Zeului,
publicatã în Cuvântul. Dupã ce fãcea o originalã digresiune asupra „Olimpului
politic“ în general, ªeicaru mãi întârzia întrucâtva asupra scandalosului eveni-
ment editorial: „Au venit faimoasele Note Politice ale lui Alexandru Marghilo-
man, spre a dezvãlui toate tainele Olimpului. Prin paginile necruþãtoare ale în-
semnãrilor lui Marghiloman — ºi el de profesie zeu politic — au defilat pe rând
toþi colegii lui de Olimp. A fost un general A!... de guri cãscate de uimire. Cum,
aceºtia sunt zeii? Aºa gîndesc zeii? Aºa se preocupã ei de binele norodului?...
«Da, domnii mei!», rãspunde cu un rânjet sinistru de dincolo de mormânt

zeul Alexandru Marghiloman, domiciliat o viaþã întreagã în Olimpul politic“.
Fireºte cã „ceilalþi confraþi întru zeitate“ au spumegat de mânie, ca o „femeie

curtatã, ce i s-ar smulge peruca într-un bal ºi ar rãmâne cu tigva goalã la lumina
candelabrelor“.
Venea apoi rândul lui Constantin Argetoianu la forfecat: „Nu ºtiu de ce d-l

C. Argetoianu nu s-a resemnat sã-ºi mârâie, la Jockey-Club sau în cercul priete-
nilor, indignarea împotriva delatorului, ci prin puþin citita sa revistã politicã ºi-a
dat frâu liber revoltei. Mãrturisim cã dacã ne-a plãcut articolul prin calitãþile lite-
rare, ne-a fãcut sã zâmbim mânia ce ºuera prin frazele bine ritmate“. Mirarea lui
ªeicaru venea ºi din faptul evident cã Argetoianu, având norocul unor prea pu-
þine relaþii cu Marghiloman, nici nu-i alimen tase prea consistent Notele Politice.
Spre deosebire de mulþi alþii, se putea bucura cã „a scãpat ieftin. Atunci de unde
supãrarea zeului? Din ce-i veni ieºirea aºa de violentã, de categoricã?
D-l Constantin Argetoianu nu este un bou Apis al Olimpului politic, metehne

are destule, dar ºi suficientã inteligenþã pentru a desprinde primejdiile latente din
destãinuirile lui Al. Marghiloman ºi a anticipa efectele dezastruoase asupra
Olimpului politic“. Prin urmare, supãrarea zeului Argetoianu era pe deplin justi-
ficatã: „Interesele de viaþã ale Colegiului Olimpic sunt ameninþate, profesia de
om politic grav atinsã, Pentru noi, muritorii de rând, nãtângi credincioºi ai diver-
ºilor zei, Al. Marghiloman apare prin Notele Politice ca un binefãcãtor. Dezvã-
luind bordelul zeilor, grãbeºte lichidarea profesiei parazitare a oamenilor poli-
tici, eliberându-ne de iluzii pãgubitoare. De dincolo de mormânt, Alexandru
Marghiloman a fãcut cel mai mare bine þãrii.
De aceea, supãrarea zeului — bucuria muritorilor“30.
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Tot cu referire la intervenþia în forþã a „zeului politic“ Argetoianu, în ziarul
Adevãrul au fost reproduse douã citate din pamfletul castelanului de la Bresta,
manºetate de un pertinent amendament al redacþiei: „Cum se vede, d-l Argetoianu
n-are prea multã tandreþe pentru memoria lui Al. Marghiloman; e drept cã nici...
memoriile acestuia pentru d-l Argetoianu.
Am prevãzut cã scrierea postumã a ºefului conservatorilor va provoca pole-

mici. Declaraþia parlamentarilor foºti marghilomaniºti este simptomaticã.
Cine va lua apãrarea rãposatului om politic?“31

De mizeriile vieþii nu scapã nimeni cu totul

În nici un caz Nicolae lorga, care de altfel nici el nu ocupa mult spaþiu în ca-
drul Notelor Politice. Sunt câteva mici rãutãþi peste care Profesorul ar fi putut sã
treacã cu mãrinimie. N. Iorga a scris despre Notele Politice cu ceva patimã, însã
filtratã prin înþelepciunea istoricului. Oricum, este remarcabil faptul cã marele
gazetar a consacrat un neobiºnuit de lung articol în ziarul Neamul Românesc atât
de controversatelor „Memorii“ ale lui Alexandru Marghiloman. Venind de la un
istoric, considerãm util pentru istorie sã redãm în întregime punctul de vedere al
lui lorga, exprimat în articolul atât de sugestiv intitulat Puþin adevãr ºi mult
scandal:
„Notele zilnice ale lui Alexandru Marghiloman au fost tipãrite, aºa cum erau

scrise, de executorii testamentari care pretind cã publicarea lor le-a fost reco-
mandatã, aproape impusã, de acela care a fost ºeful Partidului Progresist (dacã-
mi aduc bine aminte numele).
Aceastã recomandaþie stãruitoare nu se potriveºte bine cu faima de «om sub-

þire» a rãposatului. Obiceiul care se observã oriunde — în Franþa pânã astãzi nu
s-a tipãrit ultima parte a foarte cunoscutului jurnal al fraþilor Goncourt — de a
se lãsa un numãr de ani înainte de a da în vileag asemenea destãinuiri e, fãrã
îndoialã, tot ce poate fi mai natural. Nimeni nu e bucuros sã ºtie toate nimicurile
cu care a participat ºi el la mizeriile, de atâtea feluri, ale vieþii, mizerii de care
cu totul nimeni nu poate scãpa.
Neoportunitatea acestei publicaþii e de toatã evidenþa. Marghiloman nu era

cel pe care lumea credea cã-l cunoaºte când a dat Consiliul de Miniºtri îndeplinit
cu mai multã loialitate decât inteligenþã.
Dar venite prea devreme, aceste note au ele o adevãratã valoare?
Pentru ca sã se poatã sprijini cineva pe ele în vederea unei lucrãri mai coeren-

te ºi mai serioase, ar trebui ca adevãrul — adevãrul faptelor ºi adevãrul judecã-
þilor — sã fie nota lor dominantã.
Din nenorocire nu este aºa, din cât mã priveºte ºi din cât ºtiu despre alþii, din

ce mi-au explicat unul ºi altul reiese cã Marghiloman credea pe oricine venea sã-i
comunice lucruri pe care cu cel mai slab simþ critic ºi încã le-ar fi respins râzând;
nu apar eu odatã ca întemeietorul, la Iaºi, al unui partid nou pentru socializarea
averilor? ªi mai reiese un lucru: abilul politician în care credeau atâþia n-avea

29 ISTORIA POLITICÃ A UNUI MARE ÎNVINS: ALEXANDRU MARGHILOMAN 109

————————
31 D-l C. Argetoianu ºi Notele Politice, în Adevãrul, nr. 13326, vineri 27 mai 1927.



nici cel mai mic simþ al caracterului oamenilor cu care se atingea ºi nu era în sta-
re sã stabileascã în mintea lui nici o scarã a valorilor.
Dar aceste note au o mare însemnãtate.
Marghiloman apare ca omul reprezentativ al politicii româneºti, al celei de

ieri, ba chiar al celei de azi, cu «democraþia» ei de toate felurile.
Din aceasta se alcãtuieºte conducerea þãrii: din minciuni purtate de la om la

om ºi din intrigi þesute de la un partid la altul.
Când o spuneam câte unul, cei vizaþi protestau. Erau calomniaþi de cutare om

rãu, duºmãnos, plin de invidie. Astãzi o spune unul din ai lor, unul din fruntea lor.
E o satisfacþie pe care o primim cu tristeþe, cã în ea se cuprinde condamnarea

unei epoci din istoria þãrii“32.
La rubrica „De ieri pânã azi“, ziarul Politica publica o scurtã notã nesemnatã,

intitulatã lapidar Mahalaua. Era vorba de mahalaua care exagereazã în toate; aºa
ºi în cazul Notelor Politice ale lui Marghiloman. În speþã, editorii erau „acuzaþi
de a fi dosit unele documente, pe care cei cu pretenþii de atotºtiutori le situau pre-
cis într-o casetã secretã dintr-o anu mitã parte a biroului lui Marghiloman. Ba, ar
mai fi fost ºi fotografii“. Oameni cu simþul umorului, redactorii de la Politica gã-
seau bizarã pretenþia mahalalei — sã ai memorii cu poze. De obicei „numai foto-
grafiile obscene sau cele care stârnesc curiozitatea bolnavã sunt interzise ºi doar
nu astfel de poze vor fi fost cele din sertarul secret?“33
Un nemulþumit, un calomniat chiar în „Memoriile“ lui Marghiloman se con-

siderase Octavian Tãslãuanu. A ºi tipãrit o scrisoare justificativã în gazeta Politica.
Tactica adoptatã de Tãslãuanu era un fel de ,,lãuda-te-ar Bogdan-Duicã!“ Întâi, douã
amintiri personale. Una pseudosentenþioasã: „În Parlamentul din 1919–1920 i-am
urmãrit, cu viu intres, talentul cu care se apãra, fãrã sã reuºeascã a împrãºtia at-
mosfera ostilã ce-i înfrânsese aripile carierei politice“. Noi, astãzi, zicem cã,
dimpotrivã, Marghiloman a reuºit în decembrie 1919, culegând aplauze la scenã
deschisã, în dauna eternului sãu adversar politic, Ion I. C. Brãtianu, ºi cu tot ges-
tul lipsit de eleganþã al lui O. Tãslãuanu ºi al pãrintelui Vasile Lucaci — care,
aruncând anatema „aici e trãdãtorul? sã pãrãsim sala“, a eºuat în încercarea de a soli-
dariza plenum-ul Camerei ºi a primit o usturãtoare corecþie din partea „trãdãtorului“.
Cea de a doua mãrturisire a lui Tãslãuanu este forþat pioasã; „L-am mai vãzut

întins pe catafalc, deoarece am þinut sã aduc un omagiu omului de Stat pe care
l-am socotit rãstignit pe crucea de suferinþã a jertfei de sine, din propria lui voin-
þã ºi conºtiinþã moralã, în sferele cãreia rari muritori se pot ridica“.
Acestea erau laudele. Amãrãciunea calomniatului din Notele Politice se trã-

gea de pe vremea când tribunul transilvãnean deþinuse portofoliul Industriei ºi
Comerþului în Guvernul condus de Al. Averescu în 1920–1921. Bun creºtin,
Tãslãuanu declara cã-l ierta pe ingratul autor al Notelor, se va rezuma sã presare
„flori mohorâte pe câmpul celor cinci latifundii pãrãginite ºi pline de impuritãþi
ale însemnãrilor sale politice“34.
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Organul de presã al Partidului Þãrãnesc de sub ºefia doctorului N. Lupu con-
tinua sã þinã treazã atenþia opiniei publice în legãturã cu Notele Politice. O astfel
de cronicã releva cum „miºunã în cele cinci volume de «Memorii» o lume întrea-
gã de farsori, comparºi, oameni mãrunþi ºi obscuri care s-au strecurat, nu se ºtie
cum, în câmpul vizual al ºefului de partid oligarh ºi oligarhic“. Într-un cuvânt,
un „rechizitoriu pe care «trãdãtorul» îl face celor ce i-au stat în cale, dupã rãz-
boiul mondial mai cu seamã“. Din acest punct de vedere, titlul de Note Politice
apãrea „de o modestie complect inutilã“35.

Prietenii — iepuri de douã hotare

Amintitul gazetar H. St. Streitman de la Politica reuºise deja sã parcurgã în
întregime volumul I din Notele Politice ºi se grãbea sã împãrtãºeascã cititorilor
impresiile de lecturã a „unor memorii care, dupã formula uzualã, formau obiec-
tul tuturor conversaþiilor“. O lume a contrastelor sufleteºti bântuia însemnãrile
lui Marghiloman. ªi nu era deloc banal „de a constata cum la umbra unor eveni-
mente istorice — de care era clar cã, indiferent de rezultat, vor schimba (mai
mult încã decât ordinea teritorialã) întocmirera socialã care din toate întocmirile
umane era cea mai hotãrâtoare — se videazã vechi ºi noi, mãrturisite ºi nemãrtu-
risite chestiuni personale, cu o aprigã tenacitate care îmbracã forme de tot felul“.
Un ºef de partid care urmãreºte cu ochii larg deschiºi mersul militar ºi politic

al rãzboiului, e în acelaºi timp într-o permanentã grijã sã nu i se ºtirbeascã auto-
ritatea. Colaboratori de frunte, „prieteni, iepuri de douã hotare, informatori, pes-
cuitori în ape tulburi roiesc ºi în jurul lui Marghiloman ºi în jurul lor“.
Streitman concede cã nu e cine ºtie ce plasticitate sau putere evocativã în

„goana asta din ce în ce mai haletantã de însemnãri din care lipseºte calitatea de
cãpetenie a oratorului, causeurului ºi publicistului Marghiloman: justeþea cuvân-
tului, eleganþa definiþiei. Dar avem aici un exemplu cum nu se poate mai tipic cã
oamenii rãmân oameni în toate împrejurãrile. Cât de limpede iese la ivealã ceea
ce a fost caracteristic pentru vremurile mici, atunci când pe neaºteptate ºi pe ne-
pregãtite sunt urmate de vremi mari, cu adevãrat eroice“.
Ce mai putea afla posibilul cititor, în Notele Politice: din câte ºi mai câte iz-

voare ºi prin câte ºi mai câte canaluri curgeau ºi se captau informaþiile; cum se
împleteau lucrurile mici, intenþiile mãrunte, mizeriile cotidiene, planurile astmatice,
întreprinderile fãrã orizont — cu simþul iminenþelor istorice, cu intuiþia profundã
a transformãrilor inevitabile, cu elanul mari lor realizãri; cât de relative sunt în
politicã atât prieteniile, cât ºi vrãjmãºiile; cum comunicau ºefii între ei; câte ros-
turi ºi întrebuinþãri disparate cumulau unii oameni ce aveau darul de a se face in-
dispensabili; cum se pãrãseºte o corabie politicã pe punctul de a eºua; cât de
esenþialã era deosebirea dintre vanitate ºi ambiþie, aceasta din urmã cunoscând
ºi gustul aprig al jertfei de sine. În fine, aflã „cât de mult un om politic — cu cât este
mai inteligent, mai talentat, mai subtil, mai întreprinzãtor, mai bogat în resurse
— trebuie sã se fereascã de complicaþiile inutile ale dublei contabilitãþi...“36.
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Într-unul din volumele de Memorii ale lui N. lorga întâlnim o însemnare, pen-
tru ziua de 30 mai 1927, rezultatã în urma discuþiei purtate cu Const. Hiott, mi-
nistrul Casei Regale: „Nu uit sã amintesc pasajul din Memoriile lui Marghilo-
man în care sunt acuzat, dintr-un anume loc, cã, dupã ce aº fi criticat pe Rege,
am cerut mobile ºi... cuie pentru tablouri. Hiott rãspunde evaziv. ªi el criticã Me-
moriile, în care se spun grosolãnii ºi despre femei“37.
Dacã astfel de mici înþepãturi rãneau vanitatea unei personalitãþi atât de rar

pomenite în Notele Politice, ne închipuim ce trebuie sã fi fost în sufletele acelora
care erau surprinºi, denunþaþi chiar, aproape paginã de paginã, în ipostaze dintre
cele mai compromiþãtoare, ce le stricau imaginea confecþionatã cu atâta grijã, de
cavaleri fãrã de prihanã, vizionari de geniu, deþinãtori absoluþi ai monopolului
asupra fãuririi Statului naþional unitar român!
Leonida Mavrojani fusese ºi el un apropiat politic al lui Marghiloman. În

ziarul Adevãrul apãruse o ºtire scurtã, potrivit cãreia foºti marghilomaniºti ce nu
erau membri ai Parlamentului hotãrâserã sã facã publicã decizia lor de dezavuare
a celor care-l dezavuaserã pe „ªef“. Mavrojani s-a grãbit sã ia atitudine pro-sena-
torii infideli. Motivaþia: cã în 1922 invitase pe Marghiloman sã-ºi tipãreascã „Me-
moriile“, pentru a se limpezi odatã anii neutralitãþii ºi ai rãzboiului, dar Marghiloman
îi rãspunsese cã „trebuia sã le revizuiascã ºi nu gãsea încã rãgazul necesar, mai
erau destule persoane în viaþã, deci publicarea lor era inoportunã“; pe de altã par-
te, privitor la fuziunea cu averescanii, Mavrojani afirma cã Marghiloman „îºi co-
rectase pãrerile despre generalul Averescu“, considerându-l a fi „singurul care ar
putea lua cu succes frânele Guvernului ºi pe cuvântul cãruia te puteai bizui“38.
Cu alte cuvinte, nu erau mobiluri pentru discuþii contradictorii între marghilo-

maniºti, certuri întreþinute cu atâta patimã dupã apariþia Notelor Politice.

Elogii ºi recunoºtinþã informatorilor

Observatorul politic de remarcabilã fineþe care a fost Henric St. Streitman
avea o rubricã permanentã în ziarul Politica, intitulatã sfãtos „Ziua e scurtã“. În
coloanele acelei rubrici a revenit cu prezentarea Notelor Politice ale lui
Alexandru Marghiloman, dintr-un unghi de vedere foarte personal, inedit —
acela pe care îl reprezentau Informatorii. În „Memorii“ impresionau prin nu-
mãrul ºi diversitatea lor, de parcã Marghiloman s-ar fi aflat „în fruntea unei vaste
întocmiri de investigaþii. La fiecare pas citeºti: cutare mi-a zis, cutare mi-a rela-
tat, cutare mi-a transmis... Memoriile acestea parcã ar fi fost scrise în birourile
unei agenþii de ºtiri“.
Conversaþiile politice nu sunt deloc anoste. Unele, deºi nu sunt bogate în idei,

nici amuzante, „cuprind totuºi câte un fapt propriu ce deschide orizonturi, iar
mai târziu poate sluji ca punct de plecare în cine ºtie ce problemã politicã“.
Jurnalistul de la Politica se hazarda în a aduce elogii clevetirilor, care de

multe ori þineau cu brio locul faptelor autentice. „Zãu, sã nu vorbiþi rãu niciodatã

112                                              STELIAN NEAGOE 32

————————
37 N. Iorga, op. cit., p. 217.
38 Adevãrul, nr. 13328, vineri 1 iunie 1927.



de micile clevetiri — ademenea Streitman. Sã nu le clevetiþi. Sunt sarea ºi pi-
perul relaþiilor omeneºti, esenþa sociabilitãþii. Câte o micã infamie pe socoteala
cuiva are efectul de înseninare ºi învoioºire al unui strãnut. Dispune bine, go-
neºte gândurile triste, te face sã mai uiþi din necazuri, redând vieþii farmecul ce
i se cuvine. O alinare a sufletului, o uºurare a inimii.
Dacã mi-i simpatic prin ceva Alexandru Marghiloman ºi mi-l apropie ome-

neºte, este cã a ºtiut sã preþuiascã cum se cuvine clevetirea, acordându-i un loc
de cãpetenie în preocupãrile sale zilnice. A iubit-o, a savurat-o, de aceea a ºi no-
tat-o cu atâta predilecþie ºi a redat-o cu atâta suculenþã“.
Totodatã, gazetarul-recenzent avea un cuvânt de bine ºi pentru informatorii

ce se perindau în paginile tomurilor de Note Politice. „Le datorim elogii ºi recu-
noºtinþã. Graþie colaborãrii lor discrete, de indicatori modeºti, atenþi ºi trudnici,
oamenii de seamã — despre care avem legitima curiozitate de a ºti cât mai mult
ºi mai multe, de a-i vedea cât mai de aproape ºi de a-i surprinde în însuºi atelierul
lui cerebral, între cei patru pereþi ai conºtiinþei — au avut putinþa sã facã ºi sã
desfacã atâtea lucruri, ºi mai ales sã-ºi îmbogãþeascã memoriile“39.
Pe la începutul lunii iunie 1927, publicistul cu iz oriental N. Batzaria poves-

tea în cotidianul Adevãrul— à propos de Notele lui Marghiloman — cum l-a su-
pãrat odatã pe acesta, pentru cã nu-i încredinþase lui niºte informaþii de politicã
externã (era în timpul conflictului balcanic din 1913), ci îl preferase pe rivalul
sãu politic, Take Ionescu. Batzaria se plângea cã Marghiloman nu datase corect
în însemnãrile sale anul în care se întâlni serã amândoi40. Noi înclinãm sã dãm
crezare notei lui Marghiloman, inseratã atunci, decât memoriei lui Batzaria care-
i putea juca feste dupã cincisprezece ani.

Sã nu se grãbeascã epigonii

Destul de târziu, la o lunã dupã apariþia Notelor Politice, timp în care se mai
stinseserã ºi ecourile delaþiunilor de marcã ºi în serie, a catadicsit ºi Simion Me-
hedinþi — unul dintre mai tinerii foºti intimi politici ai lui Marghiloman — sã-ºi
spunã opinia. O fãcea însã sub impulsul indignatului de prea marea transparenþã
a „Memoriilor“, în care persoana sa era, nu de puþine ori, în cauzã, acuzatã. Cre-
dea, prin urmare, cã cele cinci volume apãrute nu corespundeau interesului cu
care fuseserã aºteptate de ani de zile. Se aºteptase la un eveniment politic ma-
jor, însã Notele „pãreau atât de modeste încât ar fi putut trece aproape neobser-
vate, dacã o cenzurã absurdã nu le-ar fi dat o clipã însemnãtatea unui eveniment
de librãrii. Acum ºi clipa aceea a trecut. Schimbarea Guvernului a aruncat dintr-o
datã în umbrã toate notiþele lui Marghiloman... Sic transit, aºa trece vâlva cãr-
þilor ºi a oamenilor. Totuºi eclipsa aceasta nu va fi totalã“.
Prin contrast, Mehedinþi îºi exprima admiraþia pentru genul de istorie politicã

realizatã de Titu Maiorescu în a sa Istorie contemporanã a României (model de
„templu doric“) ºi se arãta dezamãgit de Notele Politice ale lui Marghiloman. În-
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vederatul maiorescian trecea sub tãcere Însemnãrile zilnice ale mentorului Ju-
nimii, atât de asemãnãtoare cu cele ale lui Marghiloman, ºi de care avea cu sigu-
ranþã cunoºtinþã deplinã!
Defectul principal gãsit de Simion Mehedinþi „Memoriilor“ lui Al. Marghilo-

man: „Sunt incomplecte chiar cu privire la unele pãrþi esenþiale ºi pentru cariera
politicã a celui care le-a scris. Din fericire, lacuna aceasta poate fi cu prisos îm-
plinitã de aiurea“. În faþa acelor însemnãri zilnice, în care „poþi urmãri pânã ºi
gunoiul vieþii politice din ultimele decenii, un gând se impune oricui: vai de
soarta celor ce se amestecã în viaþa politicã, fãrã sã deosebeascã bine ce este efe-
mer ºi ce este valoare permanentã“.
Fostul conservator-progresist se întreba „în ce dimensiuni“ vor apãrea peste

timp Notele Politice. N-avea rãspuns. Va rãspunde istoricul care va scrie „istoria
îmbinând ºtiinþa cu arta“. Pânã la urmã recunoºtea ºi Mehedinþi cã „Memoriile“
lui Alexandru Marghiloman „sunt de un real folos, oricât de mare ar fi supãrarea
adversarilor sau decepþia prietenilor“. Aceasta dupã ce figurile efemere, pãsãrile
cãlãtoare ale politicii de partid vor fi cãzut în uitare ºi flecãria polemicii de club
va fi trecut. Abia dupã aceea va veni rândul istoricului adevãrat care va înfãþiºa
„icoana vieþii neamului în culori vii, dând relief numai celor cu merit incontes-
tabil“41.
Vom încheia acest lung tur de orizont în zgomotoasele reacþii pro ºi contra

Marghiloman, prilejuite de apariþia tulburãtoarelor sale Note Politice, cu o ul-
timã cronicã de gazetã, care ni s-a pãrut cea mai potrivitã sã þinã loc de con-
cluzie. Aparþine aceluiaºi V. B., se intituleazã simplu Tot Memoriile ºi a fost pu-
blicatã în deja citatul ziar Aurora:
„Bine cã dete Dumnezeu sã se publice memoriile lui Alexandru Marghilo-

man. Avem subiect de vorbã pentru toatã vara, ºi nu numai noi, ziariºtii — ceea
ce ar fi natural. Dar notele din cele cinci volume par a fi rãspândit febra pole-
micii în întreaga lume politicã.
Toatã lumea se crede chematã sã-ºi spunã opinia ºi sã formuleze ju decãþi.
Aflãm astfel, printre altele, cã Al. Marghiloman era un incapabil. ªi un incult.

ªi un suflet sterp. Sunt chiar ziariºti care au crezut cã pot face asemenea afir-
maþii.
E bine sã afle aceºti domni cã Alexandru Marghiloman a fost cel mai strãlucit

ziarist al vremii sale. Da, da, cel mai strãlucit. Zi cu zi, acest intelectual de elitã
a dictat articole pentru ziarele sale La Politique ºi Le Progrès.
ªi nimeni n-a izbutit sã fie mai elegant în ironie, mai caustic într-o formã ur-

banã ºi reþinutã, mai sobru, mai logic ºi mai documentat decât el.
Acest om, care-ºi fãcuse din politicã o amantã nedespãrþitã, acest om care ºi-

a risipit cea mai mare parte a averii în politicã, ºi într-o vreme când cei mai mulþi
au adunat din politicã, acest neîntrecut debateur parlamentar, ºef de partid, sport-
man de elitã, crescãtor de cai pur-sânge, preºedinte al Crucii Roºii, avea totdeauna
vreme sã cerceteze noutãþile vitrinei. Cultura lui nu se reducea la ºtiinþele pe care
ni le oferã cu generozitate micul Larousse.
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E adevãrat cã Al. Marghiloman a fost un temperament reþinut, dar în sufletul
lui vibrau prelung durerile ºi avânturile naþiei. Suferinþele mulþimii îl interesau
ºi filantropia lui discretã n-a obosit niciodatã.
Sã nu se grãbeascã epigonii! ªtim, toate micile nimicuri ce-s fatal legate de

o mânã de pãmânt primeazã interesul lor. Dar sã nu-ºi închipuie cã au formulat
judecãþi definitive ºi cã statuia va putea fi dãrâmatã de pe soclul ei. Istoria cea
adevãratã se va scrie, ºi Notele Politice vor contribui sã aºeze — chiar ele! — în
lumina istoriei o mare figurã istoricã“42.
Subscriem ºi noi întru totul la seninele judecãþi ale misteriosului V. B. de la

Aurora ºefului þãrãnist dr. N. Lupu.

MUREAU UN REGE ªI UN DICTATOR

Când au apãrut — incognito — Notele Politice ale lui Alexandru Marghiloman,
Guvernul României era condus de generalul Alexandru Averescu, care, îm-
preunã cu ministrul sãu de Interne, Octavian Goga, au dispus imediata retragere
de pe piaþã a „Memoriilor“; interdicþie grãbitã, evident, dupã stãruinþele înalþilor
factori de rãspundere de la Palatul Regal ºi de la Florica Brãtienilor.
Cu toatã promptitudinea ministrului Goga, Notele Politice au circulat intens,

ducând la un adevãrat scandal politic. Altfel se descifra acum istoria politicã a
României în primele douã decenii ale secolului al XX-lea. Istoria naþionalã scrisã
de învingãtori primea o grea loviturã. Momentul era însã extrem de delicat. Re-
gele Ferdinand I se afla pe patul de moarte. Renegatul sãu fiu Carol Caraiman
stãtea la pândã, în Franþa, gata sã-ºi revendice moºtenirea la Tron. Pentru o mai
mare siguranþã în toate cele guvernamentale, Ionel Brãtianu a lãsat sã cadã „cã-
rãmida“ peste capul Guvernului Averescu, la 3 iunie 1927. A doua zi se consti-
tuia un Guvern de tranziþie condus de Prinþul Barbu ªtirbei, menit sã netezeascã
calea revenirii „Sfinxului“ la putere (fapt împlinit la 21 iunie 1927).
Vor fi contribuit îndestul ºi Notele lui Marghiloman la grãbirea crizei de Gu-

vern. Abil, Ionel Brãtianu a reuºit, totuºi, printr-o dibace miºcare, sã deplaseze
atenþia opiniei publice de la incomodele mãrturisiri postume ale ireductibilului
sãu opozant Alexandru Marghiloman. Fiindcã oricum am orândui lucrurile — un
alt Ion I. C. Brãtianu ni se înfãþiºeazã din Notele Politice; am zice cã mai aproape
de adevãr, decât efigia aureolatã numai de virtuþile învingãtorului pe toate liniile.
Tot astfel ºi în privinþa Regelui Ferdinand I, proverbiala-i lealitate suferã destule

retuºuri în „Memoriile“ sfetnicului sãu politic Marghiloman. Suveranul României
a încetat din viaþã la 20 iulie 1927. Nu ºtim în ce mãsurã — datã fiind starea
sãnãtãþii sale — i s-a îngãduit sã cerceteze cu de-amãnuntul Notele Politice ale
celui pe care-l trãdase în chip decisiv în câteva rânduri. Cunoºtinþã de apariþia
lor a avut cu siguranþã. Poate cã ºi acest dureros act editorial i-a grãbit sfârºitul...

35 ISTORIA POLITICÃ A UNUI MARE ÎNVINS: ALEXANDRU MARGHILOMAN 115

————————
42 Aurora, nr. 1663, duminicã 29 mai 1927.



Ion I. C. Brãtianu a încetat din viaþã în mod cu totul neaºteptat, la 24 noiem-
brie 1927. Mult încercatul om politic era peste poate de obosit. Nori negri ame-
ninþãtori se anunþau pe cerul de pace al României Mari „fãurite“ de el. Dar aces-
tui bãrbat de Stat de excepþie al românilor — cãruia norocul îi surâsese mai me-
reu în viaþã — pânã ºi moartea i-a venit la timp, pe când se afla în plinã apoteozã.
Fiindcã ne este imposibil sã ne imaginãm un Ionel Brãtianu bãtrân-bãtrân, asis-
tâd neputincios la ravagiile crizei generale, la autorestaurarea lui Carol Caraiman
pe Tronul României, la prãbuºirea fruntariilor României Mari...
Vor fi fost destule motivele care sã-i aducã Brãtianului deznãdejdea ºi stin-

gerea bruscã din viaþã, dar cu certitudine cã ºi Notele Politice ale eternului sãu
rival (ºi nu numai politic!) Marghiloman i-au pricinuit o pre-moarte de... inimã
rea. O posibilã revanºã a marelui învins asupra marelui învingãtor, în fond douã
monumentale personalitãþi în antitezã, care în perspectiva istoriei nepãrtinitoare
apar deopotrivã ctitori ai României Mari.
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