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Intruziunea unor politicieni de la Răsărit
dusese la înlăturarea intempestivă lui Alexan-
dru Ioan Cuza de pe tronul reunit al Moldovei
şi Munteniei. Clasa politică românească, în
frunte cu guvernul provizoriu condus de prim-
ministrul Ion Ghica, se vedea nevoită să în-
frunte acţiunile în forţă ale Mişcării Separatiste
din Moldova şi nemulţumirile ţăranilor, care
credeau că prin exilarea lui Cuza, Legea Rurală
din 14/26 august 1864 (prin care peste 400.000
de familii de ţărani fuseseră împroprietărite cu
terenuri agricole) avea să fie anulată. Situaţia
părea să fi scăpat complet de sub control. Pre-
textând că Unirea Principatelor Române nu era
recunoscută decât sub Alexandru Ioan Cuza,
imperiul otoman instalase importante  efective
militare la sudul Dunării, ameninţând cu o in-
tervenţie în forţă. 

A fost un adevărat miracol că acel moment is-
toric  nu s-a transformat într-un dezastru. Sal-
varea  părea -  cum chiar Cuza propusese, în
aducerea unui principe străin în fruntea ţării,
care, prin originile şi prin sferele proprii de in-
fluenţă, să aducă România sub protecţia mar-
ilor naţiuni europene. 

Miracolul s-a numit Carol Eitel Friedrich
Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-Sig-
maringen, cel de al doilea fiu al prinţului
prusac Carol Anton. Absolvent al Şcolii de
Cadeţi din Munster şi al Şcolii de Artilerie din
Berlin, Carol era un ofiţer încercat, demn de
originile sale prusace. El se remarcase în cel de

al doilea Război din Schleswig, purtat între
Austria şi Prusia pe de o parte şi Danemarca.
Disciplinat, călit în arta războiului, abil diplo-
mat, ofiţer  apreciat ân rândul propriilor soldaţi,
Carol acceptase preluarea Tronului Princi-
patelor, menţionând că supunerea faţă de sul-
tan nu reprezenta un impediment real, iar că
acesta va fi înlăturat la momentul oportun.

Venirea lui Carol s-a datorat abilităţii politi-
cianului I.C. Brătianu. 

Iniţial se apelase la Napoleon al III-lea, iar în
urma întrevederii dintre monarhul francez şi
delegaţia din România, primul rege care ar fi
urmat să urce pe tronul de la Bucureşti trebuia
să fie Filip al Belgiei, conte de Flandra. Mem-
bru al impozantei familii regale de Orleans,
Filip ar fi reprezentat apropierea de Franţa, sora
mai mare a României - aşa cum era văzută în
acea perioadă - şi ar fi putut aduce, în viziunea
oamenilor politici ai vremii, influenţa celei mai
liberale Constituţii din lume, cea belgiană.
Proiectul „Filip I de România” s-a dovedit însă
un eşec, contele de Flandra refuzând politicos
oferta delegaţiei româneşti. În fond, suveranul
micului stat de la nordul Dunării era încă supus
Imperiului Otoman şi era nevoit să plătească un
greu tribut anual Înaltei Porţi. Pentru un cap în-
coronat din Europa Occidentală o supunere
făţişă în faţa sultanului ar fi echivalat cu o
dez onoare adusă întregii sale familii regale.
Mai mult, Muntenia şi Moldova erau ţări cu o
puternică influenţă balcanică, standardele de
viaţă ale vremii în cele două principate fiind cu
mult sub cele considerate decente într-o naţi-
une occidentală.

După refuzul lui Filip de Flandra al Belgiei de
a ocupa tronul României, pe 19 martie 1866,
Ion C. Brătianu este trimis de urgenţă la Düs-
seldorf pentru a obţine consimţământul venirii

în România din partea tânărului principe, a
familiei sale şi a regelui Prusiei Wilhelm I. 

Între timp, la Bucureşti, în ziua de 30 martie,
Locotenenţa Domnească publică o proclamaţie
către popor, recomandând alegerea prin ple -
biscit a prinţului Carol de Hohenzollern ca
domnitor al românilor, cu drept de moştenire,
care va domni sub numele de Carol I. Plebi s -
citul începe la 2 aprilie şi se închide la 8 aprilie,
rezultatul fiind de 685.869 voturi pentru, 224
voturi contra şi 12.837 abţineri. Totodată, în
urma dezbaterilor Adunării Constituante, 109
deputaţi s-au pronunţat pentru alegerea
principelui Carol, în vreme ce numai 6 s-au
abţinut. 

Regele Prusiei este primul care îşi dă acor-
dul, într-un mod tacit însă, căci tocmai în acea
perioadă izbucnise un grav conflict între Prusia
şi Imperiul Habsburgic. Wilhelm îi recomandă
lui Carol să fie prudent. Pe 7 aprilie, Carol a
avut o întrevedere cu Otto von Bismarck, can-
celarul prusac, care l-a sfătuit „să ia hotărârea
îndrăzneaţă de a pleca direct spre România”. În
cele din urmă, după îndelungi sfaturi cu tatăl
său, guvernatorul Renaniei, Carol acceptă să
vină în Principate pentru a deveni domnitorul
românilor. 

Pe 29 aprilie 1866, principele Carol a plecat
în Elveţia, la Zürich, ţară cunoscută pentru neu-
tralitatea sa în orice conflict european. Aici, el
obţine un paşaport fals pe numele Karl Hettin-
gen, „călătorind la Odessa pentru afaceri”.
Aşadar, cetăţenia eleveţiană era o bună
acoperire pe drumul spre Principate, când tre-
buia să treacă prin Austria, care se afla în război
cu ţara sa. Călătoria nu a fost lipsită de
peripeţii, căci tânărul principe risca în orice
moment să fie prins de autorităţile austriece. 
Carol ajunge la Baziaş pe 6 mai, iar aici se în-

tâlneşte cu Ion C. Brătianu care venea direct de
la Paris. După două zile de aşteptare, cei doi se
urcă pe un vapor, la clasa a II-a, iar în timpul
călătoriei nu şi-au schimbat niciun cuvânt pen-
tru a nu trezi suspiciuni. În cele din urmă, Carol
şi Brătianu ajung la Turnu-Severin, pe pământ
românesc. De aici, se îmbarcă din nou pe un
vapor care să-i ducă pe Dunăre la Giurgiu, iar
de aici să se îndrepte spre Capitala ţării al cărei
domnitor urma să fie. 

Românii au  domnitor

Carol ajunge la Bucureşti pe 10 mai 1866. Intră
în oraş pe la podul Mogoşoaiei, unde este în-
tâmpinat de Dimitrie C. Brătianu, primarul Cap-
italei, care îi înmânează cheile oraşului.
Principele este escortat spre Dealul Mitropoliei,
pe drum fiind aclamat frenetic de mulţimile
strânse să-l vadă pe noul suveran. Aici se oficiază
Te Deum-ul, apoi este invitat să depună ju-
rământul în noua sa calitate de domnitor al Prin-
cipatelor Unite Române în Palatul Mitropoliei,
care era sediul Adunării Constituante. 

10 Mai, Ziua Regalităţii
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La 10 mai 1866

intra 

în Bucureşti,

aclamat de peste

30.000 de locuitori ,

un tânăr 

ofiţer german.

Venea  aici, 

într-un moment 

de mare restrişte



Are loc o şedinţă extraordinară a celor două
camere reunite, a guvernului, a Locotenenţei
Domneşti şi a Înaltului Cler. Carol este în-
tâmpinat de preşedintele Adunării, Emanoil
Costache Epureanu, care îl conduce la tronul
princiar ridicat pe tribună. Mitropolitul Nifon
pune crucea şi Evanghelia pe masa aşezată în
faţa tronului, iar colonelul Nicolae Haralambie
citeşte formula de jurământ românească, care îi
este tradusă principelui în franceză: „Jur de a fi
credincios legilor ţării, de a păzi religiunea
românilor, precum şi integritatea teritoriului ei
şi a domni ca domn consituţional”. Carol pune
mâna dreaptă pe Evanghelie şi rosteşte cu voce
fermă în româneşte: „Jur!”. 

În momentul depunerii jurământului în faţa
Reprezentanţei Naţionale, tânărul domnitor ros-
teşte o frază ce va fi emblematică în dezvoltarea
personalităţii sale pe tronul României: „Punând
picioarele pe acest pământ, am şi devenit
român!”. Într-o scurtă alocuţiune, el şi-a expri-
mat „devotamentul fără margini către noua mea
patrie şi acel neînvins respect către lege, pe care
l-am cules în exemplul alor mei. Cetăţean azi,
mâine, de va fi nevoie soldat, eu voi împărtăşi
cu dumneavoastră soarta cea bună ca şi cea
rea”. 

Constituţia din 1866

Imediat după instalarea sa pe Tron, Carol a
numit un nou Consiliu de Miniştri condus de
Lascăr Catargiu şi a convocat Adunarea Consti-
tuantă pentru a-i atribui misiunea redactării şi
elaborării unei noi Constiuţii a României, care să
facă din domnia sa un regim democratic şi con-
stituţional. Noua lege fundamentală a fost pro-
mulgată de domnitor pe 1 iulie 1866. Era

alcătuită după model belgian, fără aprobarea
Marilor Puteri, având şi caracterul de prima con-
stituţie internă românească. Pe plan extern, ea a
fost percepută ca o manifestare a independenţei,
căci prevedea ereditatea domniei şi atribuţiile
unui domn suveran, depăşind statutul de au-
tonomie recunoscut prin tratatele internaţionale.
În acelaşi timp, legea fundamentală a României
nu amintea nimic de suzeranitatea otomană şi de
garanţia colectivă a puterilor europene.

Noua Constituţie proclama principiul funda-
mental al separării puterilor în stat. Puterea  e xe -

cutivă era exercitată de un Consiliu de miniştri,
puterea legislativă de Reprezentanţa Naţională,
bicamerală, care printre alte atribuţii avea drept
de interpelare a guvernului, iar puterea judecă-
torească era încredinţată instanţelor de jude-
cată. Domnitorul era şeful statului, comandatul
suprem al armatei, având atât prerogative exe -
cutive, cât şi legislative. El putea convoca şi di-
zolva Parlamentul, numea şi revoca miniştrii,
sancţiona şi promulga legile, având şi drept de
veto absolut, declara război şi încheia pacea.
De asemenea, putea iniţia proiecte legislative
dacă erau contrasemnate de ministrul de resort.
Aşadar, România devenea o monarhie consti-
tuţională. Alte principii erau suveranitatea
naţională, guvernarea reprezentativă şi respon-
sabilă în faţa cetăţenilor, monarhia ereditară
prin drept de primogenitură.

Totodată, legea fundamentală garanta drep-
turile şi libertăţile cetăţeneşti, precum egalitatea
în faţa legii, libertatea învăţământului, a presei,
a asocierilor şi întrunirilor şi declara propri-
etatea sacră şi inviolabilă. Noua constituţie in-
cludea şi un sistem electoral bazat pe votul
cenzitar. Pentru Adunarea Deputaţilor erau sta-
bilite patru colegii după criteriul averii. Primele
două colegii cuprindeau pe marii proprietari
funciari, iar al treilea burghezia şi liber-profe-
sioniştii. Dacă cetăţenii aparţinând acestor trei
colegii votau direct, colegiul IV, unde votau
ţăranii, includea votul indirect prin reprezen-
tanţi. De asemenea, pentru declanşarea ale -
gerilor, în timp, s-a statuat o practică
neobişnuită pentru un regim democratic.
Regele dizolva Corpurile leguitoare, im-
punându-se convocarea alegerilor, după care
numea un nou Consiliu de  Miniştri care era în-
sărcinat să organizeze aceste alegeri. Practica a
arătat, cu o singură excepţie în decembrie 1937,
că partidul care forma guvernul destinat să or-
ganizeze alegerile, le şi câştiga. Oamenii
politici obişnuiau să se adreseze în momentul
când regele dorea să cheme un partid la putere
prin expresia: „daţi-mi guvernul şi vă dau par-
lamentul”. 

Constituţia României din 1866 ţinea cont de
condiţiile specifice ale ţării noastre şi se referea
la o diversitate de aspecte care vizau dez-
voltarea şi modernizarea societăţii. În noiem-
brie 1866 au loc primele alegeri libere pe baza
noului sistem de vot, domnitorul pornind şi o
intensă campanie de reorganizare a armatei şi
de construire de căi ferate moderne. 

Prin urcarea lui Carol I de Hohenzollern-
Sigmaringen pe tronul României, Marile Put-
eri au fost puse în faţa „faptului împlinit”.
Rezistenţa lor s-a diminuat treptat, ultima
piedică fiind înlăturată în octombrie 1866,
când Carol a făcut o vizită la Istanbul, în tim-
pul căreia a obţinut firmanul de numire din
partea sultanuluii. De la început domniei,
Carol I şi-a făcut cunoscută dorinţa de a mod-
ifica raporturile cu Imperiul Otoman şi de
câştiga suveranitatea ţării. Carol se căsătoreşte
cu principesa Elisabeta de Wied pe 3 noiem-
brie 1869. Cuplul regal a avut o fetiţă,
principesa Maria, născută la 27 august 1870,
dar copila a murit de scarlatină pe 28 martie
1874. După această tragedie, Carol şi Elisa-
beta nu au mai avut copii, lăsând familia dom-
nitoare fără moştenitori la tronul dinastic.

O naţiune nouă

Aşa cum declarase la Dusseldorf, în cercul re-
strâns al diplomaţilor români, Carol I nu uitase
promisiunea de înlăturare a dominaţiei otomane
din Principatele Române şi dobândirea inde-
pendenţei acestora. Un astfel de deziderat în-
drăzneţ nu se putea realiza însă fără mobilizarea
Marilor Puteri. Iar acest moment vine în 1876,
când, la 11 august, Rusia mobilizează două cor-
puri de armată şi patru divizii în vederea imi-
nentului conflict cu Turcia. În fapt, Imperiul
Ţarist nu se împăcase niciodată cu influenţa
Înaltei Porţi în Balcani, iar războiul devenise in-
evitabil atâta vreme cât niciuna dintre părţi nu
dorise o soluţionare paşnică a conflictului. 

În acelaşi timp, în România au loc primele mă-
suri de întărire a armatei în vederea vii toarelor
încleştări, iar prin Înaltul Decret 1945 din 9 oc-
tombrie 1876, comanda supremă a armatei era
încredinţată Domnitorului Carol I. 

Era evident, atât pentru domnitor, cât şi pen-
tru membrii guvernului, ca obţinerea indepen-
denţei nu se putea realiza decât pe calea
armelor, cu atât mai mult cu cât politica dis-
criminatorie a Înaltei Porţi faţă de România -
cea prin care se refuza dreptul românilor de     a-
şi bate monedă proprie, de a acorda decoraţii,
de a se numi „România” precum şi catalogarea
jignitoare la adresa ţării, cea de „provincie
otomană privilegiată” - fusese aspru criticata
printr-o scrisoare deschisă. 

La 4 aprilie 1877, România şi Rusia semnau
convenţia prin care se permitea trupelor ruseşti
să pătrundă în Balcani spre viitorul teatru de
război cu o menţiune specială: Ţarul se obliga să
respecte drepturile statului român, să menţină şi
să apere integritatea teritorială a României. La
12 aprilie 1877, Ţarul Alexandru al II-lea de-
clara război Turciei, după ce, cu două zile în
urmă, la 10 aprilie 1877, Bucureştiul între-
rupsese orice relaţie diplomatică cu Înalta
Poartă. Acţiunea se soldează cu pu ternice repre-
salii ale armatei otomane asupra localităţilor
româneşti Giurgiu, Olteniţa, Corabia, Bechet şi
Islaz. Drept răspuns, armata romană deschide
focul de artilerie asupra Vidinului de la Calafat,
la 28 aprilie 1877, iar la 10 mai, în acelaşi an, la
Bucureşti se proclama independenţa României.

Războiul ruso-turc începe dezastruos pentru
armata ţaristă. Primul atac asupra Plevnei din 8
iulie 1877 eşuează lamentabil, aducând pierderi
grele trupelor comandate de Marele Duce Nico-
lae. Zece zile mai târziu, cel de al doilea atac
suferă aceeaşi soartă. Este momentul în care
Ducele Nicolae îi scrie în disperare de cauză
domnitorului Carol I să trimită trupele
româneşti peste Dunăre.
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„Asta-i muzică ce-mi place!”

Aflat în primele linii ale bătăliei, tânărul
principe s-a pomenit cu un proiectil explodând
la doi paşi de el. Fără să-şi piardă cumpătul,
domnitorul a rostit o frază care a circulat ca o
legendă pe întreg frontul, stârnind admiraţia
ostaşilor, chiar şi a celor turci : „Asta-i muzică
ce-mi place!” .

Ce a urmat este istorie. Griviţa I şi II, Ra-
hova, Smârdan, Vidinul şi celelalte fortificaţii
turceşti din Bulgaria au căzut rând pe rând în
faţa armatei ruso-române comandate ireproşa-
bil de Carol I. În semn de omagiu, abnegaţia
principelui avea să rămână imortalizată peste
timp de marele poet George Coşbuc: „Domni-
torul a plecat la tabăra îndată ce s-a auzit că
ruşilor le merge rău cu războiul şi că li s-a pus
Osman Paşa de-a curmezişul în drum. La
tabăra de la Calafat a plecat Domnul cam pe
la începutul lui iulie şi a stat acolo vreo şase
săptămâni. �u s-a mai întors acasă, după
căderea Plevnei, El a fost între oştenii săi şi a
îndurat neajunsurile şi greutăţile războiului
douăzeci şi şase de săptămâni, fără întreru-
pere. Mai bine de jumătate de an a zăbovit pe
câmpiile de luptă, bătut de ploi şi de vânturi, şi
primejduindu-şi viaţa”.

La 20 august 1877, armata română coman-
dată de Domnitorul Carol I trecea podul de la
Corabia şi înainta victorioasă spre ceea ce avea
să fie cea mai grea lovitură pentru Imperiul
Otoman: cucerirea redutei de la Plevna. Cu
mari sacrificii omeneşti: numărul ostaşilor
români căzuţi în sângerosul asediu asupra
Plevnei este considerat cel mai mare din în-
tregul război 1877-1878. Înconjurat, rănit la pi-
cior de un şrapnel, Osman Paşa, generalul turc
aflat la conducerea trupelor otomane, se preda
necondiţionat şi îi înmâna sabia sa ofiţerului
român Mihail Cerchez, gest refuzat de acesta
până la venirea lui Carol I.

După victorie, în 1881, Carol I a fost în-
coronat.  El a refuzat să poarte coroană de aur
cu nestemate. Pe fruntea  primului rege al
românilor s-a aşezat o coroană de oţel turnată
din ţeava unui tun turcesc capturat în luptele de
la Griviţa, din 30 august 1877.

Datorită vitejiei şi complexelor sale legături
cu principii naţiunilor europene civilizate,
Carol I  a obţinut la 1878 restituirea Dobrogei,
sădind seminţele reîntregirii ţării, oferind, ur-

maşului său la tron Ferdinand I, şansele  îm-
plinirii destinului naţional al României, prin
Marea Unire de la 1918.

Carol I s-a străduit mereu să-şi
apropie o strălucită 

pleiadă de oameni politici

Marii politicieni ai vremii - de viţă veche,
I.C. Brătianu, Mihail Kogălniceanu, Ion Ghica,
P.P. Carp, Lascăr Catargiu, Nicolae Ionescu,
Titu Maiorescu, Ion I.C. Brătianu, Take
Ionescu, Nicolae Filipescu, l-au  sprijinit pe
Regele Carol I în toate proiectele sale. S-a făcut
istorie la propriu. Dacă dobândirea indepen-
denţei României a fost un act de mare eroism
care i-a asigurat un etern loc în inimile ro mâ -
nilor, Regele de oţel era conştient că adevărata
luptă abia începea. El s-a ghidat după o strate-
gie menită  modernizării României, care, pen-
tru prima dată după secole întregi, îşi afirma
neatârnarea şi identitatea naţională. Domnia lui
Carol I - cea mai lungă domnie din istoria
românilor (1866-1914), ne-a lăsat o Românie
cu o modernă reţea feroviară, cu cel mai lung
pod din Europa (podul de la Cernavodă), cu un
port funcţional amenajat la Constanţa şi cu o
reşedinţă de vară la Peleş, demnă de oricare
ţară modernă europeană. Cu sprijinul său au
activat şi au modernizat învăţământul Spiru C.
Haret, administraţia - Vasile Lascăr, iar
apărarea naţională - Nicolae Filipescu. Bu-
cureştii, care se înfăţişau călătorului din 1866
ca un sat mai mare cu pretenţii de urbe, erau în
1914 oraşul Ateneului Român, al Palatului
Poştelor (azi sediul Muzeului Naţional de Isto-
rie), al Palatului C.E.C., al Palatului Sturdza,
al Cercului Militar Naţional, al Hotelului Athe-

nee Palace şi al altor superbe edificii arhitec-
turale.

Rigoare, sobrietate, tenacitate

– acestea au fost cuvintele de ordine pentru
primul rege al României. Înconjurat de o
strălucită pleiada de oameni politici, Carol I a
făcut istorie îndeplinind destinul naţional al
României: independenta şi modernizarea. Co-
mandant suprem al armatelor româno-ruse în
asediul Plevnei din timpul Războiului de Inde-
pendenţă (1877-1878),  a avut o contribuţie de-
cisivă în strategia de luptă pe front.

Istoricul Leonard Horvath crede că
moștenirea lăsată de Regele Carol I este mult
mai bogată decât cea prezentată în manualele
de istorie, care insistă pe dobândirea indepen-
denței. „Regele Carol I poate fi considerat
drept fondatorul României moderne. Într-un
fel, fără el nu ne-am fi putut imagina Marea
Unire de la 1918. Categoric, independența de

stat a României este una dintre marile sale re-
a lizări. Însă tot Regele Carol I a dobândit Do-
brogea, ca urmare a Războiului de
In de pendență. O altă realizare a fost legată de
faptul că, prin prestigiul său personal și prin
prietenia cu împăratul Franz Jozef al Austro-
Ungariei, dar și prin faptul că România a în-
clinat balanța celui de-al doilea război
balcanic, Conferința de Pace din 1913 a fost
organizată la București. România a dobândit,
ca urmare a acestei Conferințe, și Cadri-
laterul. Tot ca o consecință a prieteniei cu
Franz Jozef, Regele Carol I al României a
obținut și grațierea liderilor românilor arde-
leni, condamnați la închisoare ca urmare a
Procesului Memorandiștilor, ținut la Cluj.
Prestigiul Regelui Carol I a fost atât de mare
încât două dintre marile puteri mondiale ale
vremii, Germania și Rusia, i-au conferit titlul
de mareșal. Regina Victoria a Marii Britanii,
bunica viitoarei Regine Maria, l-a tratat de
asemenea cu un respect deosebit”.

Cornel Jurju, istoric

Regele Carol I a transformat
România într-un stat modern

„De pildă, Parlamentul adopta în 1866 una
dintre cele mai moderne constituţii din Europa
acelor vremuri. S-au cristalizat doctrinar, apoi
ca formaţiuni politice de tip european, Partidul
Conservator şi Partidul Liberal, care până la
moartea Regelui Carol I (1914) au gestionat po-
litica guvernamentală a ţării. La rândul său, in-
stituţia Monarhului Constituţional, care în linii
generale a reuşit să se ţină la distanţă de parti-
zanatul partinic, a devenit cheia de boltă a sis-
temului politico-instituţional românesc. 

În anii de domnie ai lui Carol I, Dinastia a
oferit continuitate marilor obiective ale naţiunii
române. Primul dintre acestea a fost cucerirea
independenţei. Este în general ştiut că la 10 mai
1877 România şi-a declarat neatârnarea faţă de
Poarta otomană, că ulterior independenţa a fost
apărată pe câmpul de luptă de la Plevna, că
apoi a fost recunoscută de către Congresul de
Pace de la Berlin din 1878. În schimb, este mai
puţin cunoscut faptul că, pe parcursul operaţi-
unilor militare din 1877, trupele române au fost
conduse cu multă pricepere de către însuşi
Principele Carol, care, ulterior, avea să în-
deplinească un rol semnificativ în efortul diplo-
matic de recunoaştere internaţională a
independenţei româneşti. Un alt obiectiv, ur-
mărit cu multă consecvenţă de către Regele
Carol I, a fost dezvoltarea economiei româneşti.
Din acest punct de vedere, de la venirea Sa în
Principate, Domnul a înţeles nevoia urgentă a
construirii unei infrastructuri, mai ales fer-
oviare, cât mai extinse. Dacă în 1866 România
nu avea nici un kilometru de cale ferată, în 1914
atingea lungimea de circa 3.800 de kilometri

Se construiseră în jur de 80 de kilometri de
cale ferată pe an. Să recunoaştem, o perfor-
manţă cu totul remarcabilă. De asemenea, tre-
buie subliniat faptul că epoca lui Carol I a
însemnat o detaşare a spaţiului românesc de
sfera de influenţă a Orientului şi angajarea
acestuia într-un incontestabil proces istoric de
occidentalizare. Odată cu Carol I, viaţa politică
şi instituţională, economia, cultura, moravurile,
mentalităţile au început să capete nu numai
forma, dar, treptat, şi substanţa mo delului euro-
pean-occidental”.8

Sacrificiile
ostaşilor
români

Coroana de oţel



O parte imensă din moștenirea lui Carol I
este păstrată și azi. În urma lui nu a rămas doar
independența, Dobrogea românească sau calea
ferată. În plan instituțional, câteva dintre
reperele României au fost create cu ajutorul
implicării sale personale. De exemplu, Acade-
mia Română sau Banca Națională a României.
De asemenea, Regele Carol I a creat moneda
numită leu. În vremea lui Alexandru Ioan
Cuza, existau persoane care doreau baterea
unei monede numită romanat, de la numele de
România, după modelul francului francez. În
planul patrimoniului cultural, printre operele
Regelui Carol I și ale soției sale, Regina Elisa-
beta a României, se numără Palatul Peleș, dar
și sprijinirea unor exponenți de marcă ai cul-
turii române, precum George Enescu, Elena
Văcărescu, Nicolae Grigorescu sau Vasile
Alecsandri. Primul fotograf de război din lume,
clujeanul de origine maghiară Carol Pop de
Satmari (ortografiat și Karoly Papp de Szath-
mary), s-a stabilit la București și a devenit fo-
tograf regal.

În momentul începerii domniei sale, Româ-
nia nu era decât o înjghebare a două provincii
otomane, care se bucurau de un regim privile-
giat. În momentul morții Regelui Carol I,
România era un stat modern, puternic, un actor
economic important, precum și un actor politic
care devenise extrem de respectat pe plan in-
ternațional.

�eagu Djuvara:
„Trebuie să constatăm că această lungă

domnie de 48 de ani, cea mai lungă din istoria
României, cu un an mai lungă decât a lui Şte-
fan cel Mare, ne-a fost benefică. În acest
răstimp, ţara noastră a făcut un salt înainte ui -
mitor. Poate că, dintre toate ţările moderne,
numai Japonia a făcut un salt comparabil cu
cel al României de la mijlocul veacului trecut
şi până la primul război mondial. Din punct de

vedere economic s-au făcut progrese uriaşe,
dar, bineînţeles, nu se putea ca într-o singură
generaţie să ajungem la nivelul ţărilor occi-
dentale. Mai toate căile ferate de la noi
datează de pe vremea regelui Carol. S-au con-
struit şosele, au apărut uzine, a început ex-
ploatarea petrolului; am fost a doua ţară din
lume, după SUA, în privinţa industriei extrac-
tive a petrolului”.

Regele Carol I a lăsat moştenire o Românie
modernă,  a cărei tranziţie de la balcanism către
o existenţă comparabilă cu cea a ţărilor occi-
dentale fusese pe cât inovatoare, pe atât de
bruscă. 

A lăsat un nume demn de paginile de aur ale
istoriei: Carol I al României - Regele de Oţel.

Ferdinand  
Întregitorul

Ferdinand I de Hohenzollern-Sigmarin-
gen (n. 12/24 august 1865, la Sigmaringen - d.
20 iulie 1927, Castelul Peleş, Sinaia) a fost al
doilea rege al României, din 10 octombrie
1914 până la moartea sa. Ferdinand (la naştere,
Ferdinand Viktor Albert Meinrad von Hohen-
zollern-Sigmaringen) a fost al doilea fiu al
prinţului Leopold de Hohenzollern-Sigmarin-
gen şi al Infantei Antónia a Portugaliei, fiica
regelui Ferdinand al II-lea al Portugaliei şi al
reginei Maria a II-a. Familia sa făcea parte din
ramura catolică a Casei Regale prusace de Ho-
henzollern.

Şi-a petrecut copilăria şi adolescenţa la
reşedinţa familiei din Sigmaringen, Germania.
În 1885 a terminat cursurile Şcolii de ofiţeri din
Kassel, fiind numit cu gradul de sublocotenent
în cadrul Regimentului 1 Gardă de la Curtea
Regală a Prusiei. Urmează apoi studii la Uni-
versitatea din Leipzig şi la Şcoala Superioară
de Ştiinţe Politice şi Economice din Tübingen,
pe care le-a absolvit în 1889.

Începând cu 1889 a devenit Principe de
Coroană al Regatului României, în urma re-
nunţării tatălui şi fratelui său mai mare, Wil-
helm, la drepturile de succesiune la coroana
regală a României. Din acest moment s-a sta-
bilit în România, unde şi-a continuat cariera
militară, având şi o serie de comenzi onorifice,
ajungând până la gradul de general de corp de
armată.

S-a căsătorit la 29 decembrie 1892, la Sig-
maringen, cu prinţesa Maria Alexandra Victo-
ria de Saxa-Coburg şi Gotha, nepoată a reginei
Victoria, fiică a ducelui Albert de Edinburgh şi
a marii ducese Maria Alexandrovna Romanov,
unica fiică a ţarului Alexandru al II-lea al
Rusiei.

Desemnat şi recunoscut de Parlament ca
principe moştenitor al unchiului său, Regele
Carol l, încă din anul 1889, el avea să fie în-
coronat în cadrul unei ceremonii fastuoase abia
opt ani mai târziu, la Alba-Iulia, în cetatea în
care în urmă cu mai bine de trei secole intrase
triumfal  primul făuritor al unirii celor trei prin-
cipate româneşti, Mihai Viteazul. 

Când principele moştenitor Ferdinand I a
depus jurământul în calitate de Rege al
României, în prezenţa Corpurilor legiuitoare,
a membrilor familiei domnitoare si a Mitro-
politului primat,  a rostit: „Jur a păzi Consti-
tuţia şi legile poporului român, de a menţine
drepturile lui naţionale şi integritatea teritori-
ului”. Totodată, la discursul său inaugural, Fer-
dinand declara: „Chemat prin graţia lui
Dum nezeu şi voinţa naţională de a fi urmaşul
marelui întemeietor, care mi-a lăsat ca sfânta
moştenire simţămintele de iubire şi credinţă ale
unui întreg popor, găsesc în dragostea mea
pentru neam puterea de a păşi fără şovăire
spre îndeplinirea marei, dar grelei mele
sarcini. Pilda aceluia pe care îl plângem toţi
ca pe un părinte şi convingerea că numai
printr-o neîncetată propăşire se poate asigura
viaţa trainică a unui popor, îmi vor fi călăuza
în sforţările mele spre a-mi jertfi întreaga
muncă a vieţii pentru dezvoltarea puterilor
acestui stat. În îndeplinirea acestei înalte da-

torii, pe care o îmbrăţişez cu neclintită cre dinţă
şi nestrămutată dragoste, stă cea mai dulce
mulţumire ce o pot dobândi. Îmi aduc cel mai
mare prinos de recunoştinţă aceluia a cărui
amintire e cea mai scumpă legătură între ţara
şi casa mea. În rodnica domnie care face mân-
dria istoriei ţării noastre, primul rege al
României a găsit cel mai puternic sprijin în
unirea tuturor românilor în jurul Tronului ori
de câte ori împrejurări mari impuneau această
datorie. Sunt sigur că, însufleţiţi de acelaşi înalt
patriotism, românii vor şti şi în viitor să dea
Tronului şi ţării unirea în cugetare şi în acţiune,
care este singura chezăşie a unei sănătoase
propăşiri naţionale. Dumnezeu, care după
atâtea grele încercări, a binecuvântat munca
acelora care s-au devotat binelui acestui neam,
nu va lăsa să cadă ceea ce cu atâta truda s-a
clădit şi va ocroti, cu dragoste pentru acest
popor, munca fără preget ce sunt hotărât ca bun
român şi rege să închin iubitei mele ţări”.

Fire extrem de emotivă, Ferdinand şi-a rostit
cu dificultate discursul, iar la un moment dat i-
au curs lacrimile. A fost salvat de uralele par-
lamentarilor, dar şi de gestul soţiei sale, Maria,
care s-a ridicat de pe podiumul pe care se afla,
şi-a dat la o parte, cu un gest energic, vălul
negru care-i acoperea faţa, oferindu-şi propria
imagine, ca simbol de voinţă şi frumuseţe.
Ovaţiile au durat minute în şir. Participant la
această şedinţă, I. G. Duca avea să scrie:
„Când a vorbit regele şi a spus că va fi un bun
român, a fost în sală un adevărat delir”.  

Primul conflict mondial

Problema esenţială din acea vreme era ati-
tudinea României faţă de noul conflict major ce
se declanşase în Europa. Noul rege trebuia să
găsească mijoace adecvate de acţiune în vederea
făuririi statului naţional unitar român. În această
privinţă, curentul filoantantist a fost cel care s-a
impus, câştigând totodată o nouă adeptă foarte
influentă, în persoana reginei Maria. Aceasta a
depus un efort perseverent şi continuu pentru a-
i zdruncina soţului convingerile filogermane.
Considerând că Ionel Brătianu reprezintă „zodia
bună a României”, având încredere în expe-
rienţa şi capacităţile sale, şeful statului i-a lăsat
primului ministru mână liberă pentru a decide şi
a acţiona în interesul României. Astfel, Brătianu
a întreprins multiple acţiuni politico-diplomat-
ice, care vi zau obţinerea unor garanţii sigure
privind  s atis facerea dezideratelor naţionale ale
poporului român. 
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O înfăptuire
regală :

podul de la
Cernavodă

Regina Maria şi regele Ferdinand



După îndelungi tratative, pe 4 august 1916
au fost semnate tratatele de colaborare cu
membrii Antantei. În baza tratatului de alianţă
şi al convenţiei militare, aliaţii ne promiteau
trimiterea zilnică a 300 de tone de armament şi
muniţii, armata rusă urma să participe la
apărarea Dobrogei în eventualitatea unui atac
bulgar, iar trupele Antantei de la Salonic tre-
buiau să angajeze o mare ofensivă, care să
reţină o parte a trupelor austro-ungare. De
asemenea, se recunoştea legitimitatea unirii cu
România a Transilvaniei şi Bucovinei, respec-
tând totodată integritatea teritoriului românesc.

Pe 15 august, a doua zi de la declararea
războiului, Regele Ferdinand I a emis „Procla-
maţia către ţară”: 

„Români! Războiul, care de doi ani a încins
tot mai strâns hotarele noastre, a zdruncinat
adânc vechiul aşezământ al Europei şi a înve -
derat că pe viitor numai pe temeiul naţional se
poate asigura viaţa paşnică a popoarelor. Pen-
tru neamul nostru, el a adus ziua aşteptată de
veacuri de conştiinţă naţională, ziua unirii lui.
După veacuri îndelungate de nenorociri şi de
grele încercări, înaintaşii noştri au reuşit să în-
temeieze statul român prin Unirea Princi-
patelor, prin Războiul Independenţei, prin
munca lor neobosită pentru renaşterea naţi o -
nală. Astăzi ne este dat nouă să întregim opera
lor, închegând pentru totdeauna ceea ce Mihai
Viteazul a înfăptuit numai pentru o clipă:
unirea românilor de pe cele două părţi ale
Carpaţilor. De noi atârnă astăzi să scăpăm de
sub stăpânirea străină pe fraţii noştri de peste
munţi şi din plaiurile Bucovinei, unde Ştefan
cel Mare doarme somnul cel de veci. În noi, în
virtuţile, în vitejia noastră stă putinţa de a le
da dreptul ca, într-o Românie întregită şi liberă
de la Tisa până la mare, să propăşească în
pace potrivit datinilor şi aspiraţiilor gintei
noastre”. 

Această decizie a ultragiat întreaga Europă.
Fratele cel mare l-a acuzat de trădare împotriva
ţării sale de naştere, iar Casa Regală de Ho-
henzollern i-a retras regelui român apartenenţa
la această dinastie. Conform Constituţiei,
regele era comandantul suprem al armatei. El
şi-a stabilit cartierul general la Scroviştea, cas-
tel aflat lângă Peleş, iar ostaşii români au trecut
Carpaţii pentru eliberarea Transilvaniei. En-
tuziasmul preluării controlului principalelor
trecători din Carpaţi şi eliberarea unor oraşe
precum Braşovul, a fost stopat de pierderea
bătăliei de la Turtucaia, pe frontul de sud. Deşi
a luptat cu eroism şi spirit de sacrificiu, armata
română a fost nevoită să se retragă pas cu pas,
copleşită de numărul şi tehnica modernă a in-
amicului. Totodată, Antanta nu şi-a îndeplinit
promisiunea de a trimite trupe ruseşti care să
lupte alături de români şi nu a început ofensiva
în zona Salonic, care ar fi ţinut ocupată Bul-
garia. 

Armata Puterilor Centrale, condusă de g e -
neralul von Mackensen, a acţionat pe mai
multe direcţii: în nord a spart frontul de pe
Valea Jiului, înaintând pe Olt, iar în sud a ocu-
pat Dobrogea şi a trecut Dunărea pe la

Zimnicea. Astfel, trupele inamice se
apropiau ameninţător de Bucureşti. În
aceste condiţii, familia regală şi Consiliul
de miniştri au fost nevoiţi să se retragă la
Iaşi , Moldova devenind un adevărat
„pământ al făgăduinţei”. De asemenea, tru-
pele române s-au retras pe aliniamentul
Râmnicu Sărat-Viziru, între Carpaţi şi
Dunăre. 

La 23 noiembrie, generalul von Mack-
ensen a intrat în fruntea trupelor sale în
Capitală. A urmat o perioadă grea pentru
poporul român, care a trebuit să suporte
jaful ocupantului. 

Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz

1916, noiembrie. La Iaşi  se formează un
guvern de uniune naţională condus de Ionel
Brătianu, care, anul următor,  trece imediat
la reorganizarea comandamentului, armata
ro mână fiind înzestrată cu echipament
modern cumpărat de la aliaţi. La sporirea
capacităţii de luptă, o contribuţie impor-
tantă a avut-o misiunea militară franceză
condusă de generalul Henri Berthelot. S-a
organizat şi „Crucea Roşie”, sub patronajul
reginei Maria, care şi-a asigurat astfel apela-
tivul de „mama răniţilor”. De asemenea, pentru
a reface moralul soldaţilor, regele şi Consiliul
de miniştri au considerat de cuviinţă că era tim-
pul ca statul român să treacă la îndeplinirea
promisiunilor făcute, înainte de terminarea op-
eraţiunilor. 

Pe 23 martie 1917, într-o vizită pe front, Fer-
dinand s-a adresat Armatei a II-a, care era can-
tonată la Răcăciuni: „Ostaşi, vouă, fiilor de
ţărani, care aţi apărat cu braţul şi cu pieptul
vostru pământul unde v-aţi născut, unde aţi
crescut, vă spun eu, regele vostru, că pe lângă
răsplata cea mare a izbânzii care vă asigură
fiecăruia recunoştinţa neamului întreg, aţi
câştigat totodată dreptul la a stăpâni într-o
măsură mai largă pământul pentru care v-aţi

luptat. Vi se va da pământ! Eu, regele vostru,
voi fi întâiul a da pildă, vi se va da şi o largă
participare la treburile statului”.

Nu erau vorbe goale. Pe 19 iunie 1917 se pro-
mulgă proiectul de revizuire a Constituţiei,
care consacra, printre altele, adoptarea re-
formei agrare prin exproprierea marii propri-
etăţi şi introducerea votului universal. 

Operaţiuniile militare s-au reluat în iulie
1917, când trupele austro-ungare şi germane
vizau atacarea Moldovei de la sud la nord.
Luptând cu eroism, ostaşii români au reuşit să
respingă în bloc atacurile inamicilor. La

Mărăşti (11 - 19 iulie), Mărăşeşti (24 iulie - 6
august) şi Oituz (26 iulie - 9 august), faptele de
arme au reliefat spiritul de jertfă al românilor şi
speranţa în refacerea unităţii naţionale.

Întunericul vine de la Răsărit

În octombrie 1917, bolşevicii au preluat pu te -
 rea în Rusia şi au anunţat dorinţa de a încheia
armistiţiul. În aceste condiţii, România ră mânea
izolată pe frontul din est, înconjurată de trupele
inamice, astfel că avantajul oferit de victoriile
din vara aceluiaşi an nu a mai putut fi fructifi-
cat. Trupele ruseşti au părăsit linia frontului într-
o totală dezordine, producând jafuri şi distrugeri.
Ca urmare, armata română a inter venit pentru a
asigura ordinea, dezarmân du-i şi neutralizându-
i pe ruşi. În replică, au torităţile bolşevice au re-
curs la măsuri dure: arestarea reprezentantului
ţării noastre de la Petrograd, Constantin Dia-
mandy, ruperea legăturilor diplomatice (13 ian-
uarie 1918) şi confiscarea tezaurului, acuzând
totodată ţara noastră de agresiune pe propriul
teritoriu, prin intrarea trupelor române în
Basarabia pentru restabilirea ordinii, deşi
aceasta s-a produs la apelul basarabenilor. 

La începutul anului 1918, presiunile Austro-
Ungariei aupra României s-au amplificat,
cerându-se înlăturarea dinastiei şi încheierea
grabnică a armistiţiului. Primul ministru Brătianu
nu s-a arătat dispus să încheie o pace ruşinoasă,
astfel că depune mandatul guvernului pe 26 ian-
uarie 1918. În locul său este format un cabinet
condus de generalul Alexandru Averescu. În
condiţii dezastruoase pentru ţară, regele Ferdi-
nand se vedea nevoit de a încheia o pace sepa-
rată. Pe 14 februarie 1918, are loc la Răcăciuni o
întrevedere între rege şi m i nistrul de externe aus-
tro-ungar, care pune pro blema armistiţiului într-
o manieră ultimativă. Mai mult, pe 18 februarie,
ieşirea Rusiei din război a fost consfinţită prin
Pacea de la Brest-Litovsk, astfel că frontul din
Moldova rămânea complet izolat. 

Ferdinand întruneşte un Consiliu de Coroană
în aceeaşi zi, unde le prezintă participanţilor
condiţiile de pace oferite în urma întrevederii cu
ministrul austro-ungar.  
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Trebuia să se aleagă între o pace umilitoare
sau ocuparea întregii ţări de inamic. După
ample dezbateri, se decide ca delegaţia română
să discute la tratative textul tratatului în bloc şi
nu pe articole, pentru a se pune în evidenţă c a -
racterul de dictat al prev e derilor tratatului.
După sem narea unui tratat preliminar la Buftea
pe 20 f e bru arie, s-a considerat că persoana cea
mai po trivită pentru a purta negocierile cu P u -
terile Centrale era Alexandru Marghiloman.
Urmând să faciliteze negocierile, generalul
Averescu şi-a depus mandatul pe 27 februarie,
iar pe 5 martie 1918 se constituie un guvern
condus de liderul conser vator. Regele consi -
dera că datorită poziţiei sale filogermane,
fermă de-a lungul timpului, Marghiloman va
reuşi să încheie o pace mai blândă.  Alexandru
Marghiloman îşi asumă res  p onsabilitatea sem-
nării unei păci foarte grele la Bucureşti, starea
de război fiind înlocuită cu un regim de ocu-
paţie.

La 24 aprilie 1918, s-a încheiat Pacea de la
Bucureşti, care cuprindea prevederi umilitoare:
Dobrogea era ocupată de Bulgaria; Austro-Un-
garia lua partea vestică a Carpaţilor; Germania
insitituia un monopol asupra ţiţeiului pe 90 de
ani, a comerţului cu cereale, a exploatării şi
prelucrării lemnului, iar accesul la Marea Nea-
gră era permis numai de-a lungul unui drum
comercial până la Constanţa.

Reintrarea în război. 
Marea Unire din 1918

Cu toate presiunile exercitate asupra sa,
regele Ferdinand a refuzat să semneze Tratatul
de Pace, permiţând astfel supravieţuirea statu-
lui român. Profitând de conjunctura noului
context internaţional, românii din teritoriile
aflate sub ocupaţie străină şi-au manifestat d o -
rinţa de unire necondiţionată cu Patria-Mamă.
Pe 27 martie 1918, la Chişinău, Sfatul Ţării a
hotărât cu majoritate de voturi Unirea Basara-
biei cu România. În mijlocul aclamaţiilor sălii,
decizia a fost adusă la cunoştinţa primului mi -
nistru, Alexandru Marghiloman, care, în nu-
mele poporului român, al guvernului României
şi al regelui, a luat act de Declaraţie şi a primit
Unirea. Era, după cum avea să spună regele
Ferdinand, „înfăptuirea unui vis care demult
zăcea în inimile tuturor românilor de dincolo şi
de dincoace de apele Prutului”. Prin decretul
regal nr. 842 din 10 aprilie, regele a promulgat
actul unirii.

Spre sfârşitul anului 1918, Antanta obţinea
mari succese pe frontul din vest, pierderile din
rândul Puterilor Centrale fiind imense. Astfel,
s-a întrevăzut posibilitatea ca România să rein-
tre în război pentru înfrângerea definitivă a ad-
versarului. Pe 24 octombrie 1918, regele
Ferdinand a proclamat mobilizarea generală şi
ordonă armatei române să reintre în război de
partea Antantei. Totodată, este demis guvernul
Marghiloman şi se formează un cabinet de m -
i l itari şi tehnicieni, condus de generalul Con-
stantin Coandă, care a luat imediat măsura
considerării Tratatului de la Bucureşti ca un act
nul şi neavenit. Pe 11 noiembrie 1918, Puterile
Centrale au capitulat, iar România s-a situat în
tabăra învingătoare. În aceste condiţii, înfăp-
tuirea României Mari, ideal secular al poporu-

lui român, nu mai părea un vis
nerealizabil, ci o certitudine,
câştigată prin eroism, sacrificiu
şi jertfele a sute de mii de sol-
daţi români căzuţi pe front. 

Pe 15/28 noiembrie 1918, la
Cernăuţi, Congresul General al
Bucovinei a votat în unanimi-
tate „Unirea necondiţionată şi
pentru vecie a Bucovinei în
vechile ei hotare până la Cere-
muş, Colacin şi Nistru, cu Re-
gatul României”. Prin
de cretul-lege din 18/31 decem-
brie 1918, regele Ferdinand a
consfinţit Unirea Bucovinei cu
România .

Convocată încă din 3/15
noiembrie prin manifestul
„Către popoarele lumii”,
Marea Adunare Naţională s-a
întrunit pe 18 noiembrie/1 de-
cembrie 1918, la Alba-Iulia,
participând în jur de 100.000
de oameni din toate colţurile
ţării. Lucrările au fost deschise
de Gheorghe Pop de Băseşti,
iar Rezoluţia Unirii a fost
prezentată de Vasile Goldiş.
Cei 1228 de delegaţi aleşi ai
românilor „din Transilvania, Banat şi Ţara Un-
gurească” au votat Rezoluţia Unirii care „de-
cretează unirea acelor români şi a tuturor
teritoriilor locuite de dânşii cu România”. Prin
decretul nr. 3631 din 11/24 decembrie 1918,
regele Ferdinand a ratificat Unirea Transil-
vaniei cu România.

Cunoscut de popor cu supra -
numele de „Întregitorul”,

Ferdinand a încununat visul întregii naţiuni
de a trăi între aceleaşi hotare ale României
Mari, chiar dacă pentru realizarea acestui ideal
a trebuit să intre în război împotriva ţării sale
natale. Carol I a condus România în timpul
Primului Război Mondial, alegând să lupte de
partea Antantei împotriva Puterilor Centrale,
fapt care a avut ca efect excludere sa din Casa
Regală de Hohenzolern, de către şeful acestei
case, împăratul Wilhelm al II-lea al Germaniei.

La sfârşitul războiului România a încheiat
procesul de realizare a statului naţional-unitar,
prin unirea Basarabiei, Bucovinei şi Transil-
vaniei cu Vechiul Regat. La 15 octombrie
1922, la Alba Iulia, Ferdinand a fost  încoronat
ca primul rege al României Mari.

În anii care au urmat Primului Război Mon-
dial România a cunoscut o serie de transfor-
mări profunde, în special prin aplicarea
reformei agrare şi a votului universal.

Regele Ferdinand a hotărât intrarea României
în primul război mondial de partea Franţei, An-
gliei şi Rusiei, ceea ce a dus, în cele din urmă,
la recunoaşterea Unirii Transilvaniei şi Bu-
covinei.  

El  a primit cererea de Unire a basarabenilor
din Imperiul Ţarist care se dezintegra. 

Numit şi „regele ţăranilor”, Regele Ferdi-
nand a oprit tăvălugul bolşevic la graniţele

României, prin promisiunea respectată de îm-
proprietărire a ţăranilor-soldaţi.

Om de o vastă cultură, poliglot şi botanist
pasionat, Regele Ferdinand a fost sincer dedi-
cat românilor, sub cârmuirea sa înregistrându-
se cea mai înfloritoare perioadă a statului
românesc modern.

În 1921, Ferdinand va avea bucuria să trăi-
ască naşterea nepotului său, Mihai, fiul lui
Carol şi al Elenei. Mariajul dintre Carol şi
Elena a eşuat, deoarece Carol, moştenitorul
tronului şi-a părăsit familia, fugind la Paris îm-
preună cu amanta sa, Elena Lupescu. În cele
din urmă, cu inima tulburată, regele îl desem-
nează ca urmaş la tron pe nepotul său, Mihai,
dezmoştenindu-l pe fiul său Carol. Ferdinand
a murit la Sinaia, la 20 iulie 1927 şi a fost în-
mormântat la Mănăstirea Curtea de Argeş.

Între figurile Marii Uniri, chipul Regelui Fer-
dinand, supranumit „Întregitorul” şi ,,Loialul”,
este cel mai des asociat victoriei.

Regii Carol I şi Ferdinand
au făurit statul cu numele

România,
iar pentru aceasta,

poporul român le este 
veşnic recunoscător.

Fie memoria lor binecuvântată!

11

Carol I, 
Ferdinand și

Carol al II-lea
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