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eea ce ne propune profesorul Sorin Liviu Damean 
cu noua sa lucrare este o altă dovadă de mare serio-

zitate. Pentru că Domnia Sa este un om serios. Deopotrivă 
ca profesor şi cercetător. Scrisul său nu tresare ca apa unui 
pârâu de munte. E un scris care învăluie cuvintele, le aşterne 
peste, şi ceea ce iese în final e o poveste, povestea unui om, 
Regele Carol I, care conduce o ţară şi vede (vede el, dar 
vedem şi noi), cum creşte ţara în urma lui. Tentaţia de a 
spune că omul respectiv face totul e mare. O zice Carol 
însuşi în 1893: „Mă întreb, care ar fi fost configuraţia 
Europei, dacă eu n-aş fi venit în România? Această aserţiune 
sună ca o trufie (chiar e, n.n.), dar eu sunt convins că desti-
nele popoarelor depind adesea doar de un singur om, care 
este, în acest caz, unealta lui Dumnezeu”. A fost Carol I 
unealta lui Dumnezeu? El o crede: „Poate şi altcineva ar fi 
putut să preia această misiune şi ar fi putut s-o ducă la capăt 
cu mai mult succes, dar mă întreb dacă ar fi avut răbdarea şi 
tenacitatea să ia asupra lui toată osteneala şi munca şi să 
suporte toate luptele şi adversităţile. O întreprindere atât de 
grea depinde adesea mai mult de temperament decât de 
capacitate”. Regele nostru apare astfel ca o fiinţă provi-
denţială, „unsul lui Dumnezeu” din ev mediu, unii dintre 
contemporanii săi nevăzându-l ca pe o fiinţă normală, înzes-
trată cu sensibilitate. „Dar nu sunt decât un om”, îi spunea 
el unei americance care în apropierea Peleşului sărise într-o 
râpă, gata să-şi frângă gâtul numai pentru a avea privilegiul 
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să strângă mâna unui rege. „Nu este oare curios că nimeni, 
nimeni nu pare să gândească că sunt şi eu om de carne şi 
sânge ca toată lumea?” Aici se înşela, confundându-i pe 
trepăduşii care umblau prin castelele regale, de la Peleş, 
Pelişor, Cotroceni sau Foişor, cu „toată lumea”.  

Germanul de pe tronul României a preluat proiectul de 
ţară al elitei româneşti cu idei care nu erau nici conser-
vatoare a outrance,  nici revoluţionare, susţinute de radicalii 
României de atunci. Erau idei moderate şi oameni moderaţi, 
aşa cum era şi personajul Carol: niciodată excesiv la dreapta 
sau la stânga, totdeauna păstrând o justă măsură, deopo-
trivă în politică, în economie şi în societate.  N-a reuşit tot-
deauna (vezi  momentul 1907), şi, de multe ori, doar parţial, 
pentru că i-au lipsit mijloacele (în ridicarea de şcoli, de 
spitale, în urbanizarea mai rapidă...).  

 Neputând crea o altă lume  a căutat s-o amelioreze pe 
cea existentă: să construiască drumuri, înainte de toate căi 
ferate, vapoare pentru a pune în valoare drumurile de apă 
care străbăteau Daco-Valahia căutând Dunărea. Cheltuielile 
României cu construirea Podului de la Cernavodă, a por-
turilor dunărene şi a portului de la mare sunt cu adevărat 
însemnate. Lumea oraşelor e mai vizibilă, mai vivace. Şi aici 
schimbările ies mai  bine în relief pentru că sunt multe. 
România lui 1914 e diferită de aceea de la 1866. Mult mai 
pronunţat decât Europa de Sud-Est dintre aceleaşi lungimi 
de timp. Şi aici o capacitate constructivă ca aceea a lui Carol 
I şi-a putut pune amprenta.  Sunt nuanţe pe care experienţa 
de cercetător a dlui prof. Damean şi cunoaşterea temeinică a 
acelei perioade de către domnia sa le-au adus în prim-plan. 
În vremea lui  Carol au fost construite instituţii absolut 
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esenţiale pentru dezvoltarea ţării. N-au putut fi împiedicate 
uniformizările, discrepanţele prea mari între centrul 
oraşelor şi periferia lor, exagerata folosire a  neorenaşterii 
franceze sau germane, în ridicarea aşezărilor urbane.  
România lui Carol I e o Românie în mişcare. Se dezvoltă şi 
se schimbă la chip odată cu întreaga Europă. Carol I e un 
occidental, iar România lui Carol tot spre Occident se 
îndreaptă. România de  atunci este o ţară care construieşte 
cu idei proprii, cu mână proprie şi cu inteligenţă 
inginerească proprie. Un inginer ca Anghel Saligny, un pod 
ca acela de la Cernavodă dau măsura nivelului atins.  
Situaţia în care s-a găsit România lui Carol I a determinat o 
asimilare de influenţe, totdeauna prezentă. O neîncetată 
circulaţie de oameni şi valori, proprie teritoriilor deschise. 
Ca şi Europa din care face parte, România e o sinteză a 
diversităţilor, care, din cauza instabilităţii permanente, n-a 
avut vremea necesară pentru a se topi şi  redefini. Pe de altă 
parte,  a existat totdeauna în acest spaţiu o măsură care a 
împiedicat excesul şi a provocat o rezistenţă. Autohtonismul 
este cel care a hrănit această rezistenţă. De aici originalitatea 
acestui spaţiu, solicitat din toate părţile, încărcat de toate 
tentaţiile şi totuşi menţinându-se ca o unitate în mijlocul a 
toate bune şi rele. Şi de către Carol I spaţiul românesc e 
considerat un prim cerc al alterităţii. Un spaţiu integrat civi-
lizaţiei  europene, dar insuficient pentru a fi considerat întru 
totul european, un spaţiu de margine, amalgam de viaţă 
modernă şi primitivism rustic. Scriitorul francez Paul 
Morand observa nu fără amuzament, în 1935, circulând  
prin Bucureşti şi maşini Ford, şi căruţe trase de boi! O lume 
a relativului, unde intelectualul francez sesiza indulgenţă, 
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adaptabilitate, optimism, un fel de nepăsare istorică, unde 
nimic nu era luat cu adevărat în serios, pentru că nu merita 
să fie luat. Lucrând cu date din domeniul social, economic, 
politic (mai puţin cultural), dl prof. Damean  reuşeşte 
portretizarea unei epoci. Este epoca României moderne. Pe 
ea o prezintă cititorului sub fotografia aceluia care a fost 
creatorul de ţară şi dinastie, Măria Sa Carol Întâiul.    

   Ion Bulei


