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Un ”WikiLeaks” uitat: Memoriile lui Marghiloman
Dezvaluiri despre conducatorii tarii, despre prim-ministri si alti politicieni,
coruptie si tradare. Nu, nu este vorba despre telegramele diplomatice
americane prezentate de WikiLeaks, ci de ”Notele politice” ale unui fost primministru al Romaniei, Alexandru Marghiloman.
Premier in cea mai neagra perioada a razboiului in care era implicata Romania moderna, din 5
martie 1918 pana in 23 octombrie acelasi an, Marghiloman a fost un om politic sacrificat in
interesul national, desi multi l-au caracterizat drept tradator. Asta pentru ca a condus ce mai
ramasese din Regatul Romaniei sub ocupatia germana si a semnat Tratatul de la Bucuresti, pe 7
mai, prin care intra in vigoare predarea in fata Puterilor Centrale, dar care, fapt uitat, confirma
Unirea Romaniei cu Basarabia.
In octombrie 1918, Marghiloman ”tradatorul” si filo-germanul este fortat sa demisioneze chiar de
catre regele Ferdinand si este inlocuit de tatal lui Henri Coanda, generalul Constantin Coanda.
Blamat, dupa razboi, Marghiloman se apara si isi pune la punct detractorii. Moare in mai 1925 si i
se organizeaza funeralii nationale, contrar vointei sale testamentare dar si in ciuda impotrivirii
adversarului sau politic, premierul de la acea vreme, Ion I.C. Bratianu.
Aici urmeaza partea interesanta, lovitura de maestru data de Marghiloman din mormant. Intr-o
duminica linistita, pe 15 mai 1927, la aproape doi ani de la moarte, apar ”Notele politice” ale lui
Alexandru Marghiloman, memoriile omului politic care aveau sa provoace un cutremur pe scena
politica de la Bucuresti. Era prima data cand apareau pe hartie dezvaluiri de culise scrise de un
politician de marca, iar interesul populatiei a fost pe masura scandalului ce a urmat. Cele cinci
volume ale memoriilor lui Marghiloman puneau intr-o ipostaza cel putin jenanta marile
personalitati ale zilei: de la regele Ferdinand la regina Maria, la Ion IC Bratianu si Iuliu Maniu.
Cenzura reactioneaza si a doua zi de la aparitie, ”Notele politice” sunt adunate de pe piata.
Degeaba, lovitura fusese data. Ce a urmat? Guvernul de la vremea respectiva, condus de
maresalul Alexandru Averescu si din care facea parte si Octavian Goga, ca ministru al Internelor,
demisioneaza in iunie, la trei saptamani de la aparitia ”Notelor”. Deja bolnav, regele Ferdinand
moare in iulie, starea sanatatii sale fiind agravata, se spune, de ”Notele” lui Marghiloman. Ajuns
premier pentru a cincea oara, Ion I.C. Bratianu moare si el, la patru luni de la preluarea
mandatului, in noiembrie 1927.
”Notele” lui Marghiloman au facut ”valuri” multi ani dupa publicare, desi erau interzise public, iar reeditarea a avut loc abia in 1993.

Un ”WikiLeaks” care a schimbat, putin, clasa politica damboviteana, intr-un mod in care actualul
”WikiLeaks” pare sa nu o cutremure nici macar cu un centimetru.
PS In 2008, fiind in trecere prin Buzau, am vazut conacul lui Marghiloman, de la marginea
orasului. Cenusiu, parasit si degradat, ocupat acum, probabil, de aurolaci. Si da, pentru cei ce nu
stiau, Marghiloman era din Buzau…
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