
 

 

Argument 
 

mplinirea, în anul 2016, a 150 de ani de la instituirea 
dinastiei de Hohenzollern-Sigmaringen la Tronul 

României și a regimului monarhiei ereditare constituționale, 
ne-a determinat să finalizăm un mai vechi proiect, acela de 
a consacra o lucrare biografică lui Carol I, monarhul de 
origine germană care, cu devotament și înțelepciune, a 
domnit peste o țară de origine latină timp de 48 de ani.  

Preocupările noastre în această direcție s-au conturat 
acum mai bine de 25 de ani, încă de pe băncile studenției, 
concretizându-se, de-a lungul timpului, prin susținerea unei 
teze de doctorat despre instituția monarhiei constituționale 
între anii 1866 și 1881 și tipărirea unei lucrări monografice 
dedicată primilor 15 ani de domnie a lui Carol I, precum și 
prin publicarea în reviste de specialitate sau în volume de 
studii și comunicări a numeroase articole consacrate 
diferitelor aspecte cu care s-a confruntat România modernă 
și monarhul care i-a condus destinele în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea și primele decenii ale secolului XX. 

Îmbogățirea în ultimii ani a fondului bibliografic de 
specialitate, publicarea unor surse documentare de excepție 
(corespondența personală a lui Carol I, precum și primele 
două volume ale Jurnalului monarhului din perioada de 
după 1881, corespondența diplomatică străină a vremii etc.), 
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precum și exploatarea unor surse rămase încă inedite din 
arhiva Casei Regale ne-au impulsionat să elaborăm această 
lucrare, care se adresează nu numai publicului de 
specialitate, ci și cititorului obișnuit pasionat de istorie sau, 
pur și simplu, doritor a cunoaște trecutul românilor. 

Cititorul va regăsi în paginile cărții de față atât idei ale 
noastre mai vechi, deja publicate, care au trecut testul 
criticilor, cât și numeroase elemente de noutate și, am spune 
noi, de interpretare. Viața și activitatea primului Rege al 
României sunt fascinante și pline de evenimente, astfel încât 
o adevărată și frumoasă poveste ni se înfățișează ochilor.  

Personajul sau eroul principal al cărții este Carol I, cel 
care, ca tânăr Prinț german de numai 27 de ani, se hotărâse 
în 1866 să accepte o adevărată provocare lansată de 
reprezentanții elitei politice a României: sarcina dificilă de a 
conduce destinele unei patrii de sorginte latină, pe care nu o 
cunoștea și care se afla poziționată la porțile Orientului, o 
țară a contrastelor, cu un trecut cândva glorios, dar și cu un 
prezent marcat de statutul de vasalitate față de Sultanul 
otoman, cu aspirații occidentale, dar cu moravuri orientale.  

În cei 48 de ani de domnie, monarhul nu se va limita la 
un rol pasiv, decorativ, ci, dimpotrivă, se va implica activ în 
diferite sfere de activitate ale societății românești. În primul 
rând, după o perioadă dificilă de instabilitate guverna-
mentală și parlamentară, a reușit să introducă stabilitatea 
internă și sistemul bipartidist în ceea ce privește actul de 
guvernare, prin alternarea la putere a liberalilor și 
conservatorilor, asumându-și rolul constituțional de arbitru 
al vieții politice. 
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Militar de carieră, s-a îngrijit în mod deosebit de orga-
nizarea, instruirea și înzestrarea armatei române potrivit 
standardelor europene, ceea ce-i va permite mai târziu să 
cucerească independența de stat pe câmpurile de luptă de la 
sud de Dunăre și să se acopere de glorie în fruntea ostașilor 
români în memorabilele lupte de la Vidin, Grivița, Rahova, 
Opanez, Plevna, Smârdan și Belogradcik. 

Nu s-a mulțumit cu cucerirea independenței, ci a căutat 
să sporească prestigiul statului român, care, deși pierduse în 
1878 sudul Basarabiei, câștigase prin Tratatul de Pace de la 
Berlin teritoriul Dobrogei împreună cu Delta Dunării și 
insula Șerpilor, asigurând condițiile necesare ridicării țării la 
rangul de Regat și reglementând problema continuității 
dinastice prin stabilirea definitivă a succesiunii la Tron. 

Conștient de apartenența sa la Casele Regale și Princiare 
Suverane din Europa și mizând pe relațiile de rudenie cu 
acestea, și-a asumat încă de la început coordonarea politicii 
externe și stabilirea obiectivelor prioritare ce vizau, după 
1878, asigurarea păcii și garantarea securității frontierelor. 

A fost preocupat în egală măsură de prosperitatea țării și 
bunăstarea poporului său, care puteau fi înfăptuite numai 
printr-un amplu și susținut proces de modernizare și 
europenizare a țării. Pentru aceasta a insistat în direcția 
construirii unei rețele de căi ferate care să străbată întreaga 
țară, a încurajat numeroase lucrări de urbanizare și amena-
jare edilitară, de construire a unor clădiri publice utilitare, a 
stimulat organizarea și perfecționarea învățământului de 
toate gradele, a oferit studențimii o Bibliotecă Universitară 
care să-i poarte numele, a sprijinit Academia în proiectele 
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sale de studiere a limbii române, a cultivat la nivelul opiniei 
publice spiritul memoriei trecutului și restaurarea monu-
mentelor istorice. 

Pe linia înfrumusețării urbanistice a Capitalei, monarhul 
a fost preocupat și de restaurarea și extinderea Palatului 
regal de la București. Totodată, pentru a întări legăturile cu 
țara, și-a ridicat la Sinaia, ca simbol al dinastiei, Castelul 
Peleș, o minunăție a arhitecturii și tehnicii, după cum a 
construit pentru perechea princiară moștenitoare, ca semn 
al continuității dinastice, Castelul Pelișor la Sinaia și Palatul 
Cotroceni la București.  

Oferite monarhului de reprezentanții națiunii, pentru a 
suplimenta veniturile de întreținere a Familiei Regale, 
Domeniile Coroanei nu numai că au asigurat aceste venituri, 
dar au constituit și un model economico-social, de bună 
administrare și exploatare a terenurilor agricole și forestiere. 

Deși a rămas un catolic practicant, monarhul a susținut, 
inclusiv financiar, Biserica Ortodoxă Română, jucând un rol 
esențial în impulsionarea organizării instituționale și legisla-
tive a acesteia și în obținerea recunoașterii autocefaliei de 
către Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol.  

În semn de omagiu pentru progresele înregistrate de 
România timp de 40 de ani, sub înţeleapta domnie a lui 
Carol I, guvernanţii conservatori îi vor organiza Regelui, în 
1906, în cadrul serbărilor Jubileului, o impresionantă 
Expoziţie naţională, cu pavilioane reprezentând diferite 
domenii de activitate. A fost momentul de apogeu al 
Vechiului Regat. 
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Personal, Carol I a reprezentat pentru contemporani un 
veritabil model de om de stat, de o moralitate ireproșabilă, 
înzestrat cu înțelepciune și infinită răbdare, demonstrând 
prudență, moderație, echilibru și cumpătare. Imaginea sa 
publică era aceea de cel dintâi slujbaș al statului, devotat 
țării și națiunii. 

În ce măsură a reușit Carol I să-și împlinească menirea, 
rămâne la latitudinea cititorului să analizeze și să judece. În 
ce ne privește, ne-am străduit să nu ne implicăm emoțional, 
căutând a prezenta faptele așa cum au fost. 
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