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Obiective, Metodologia folosită: Prezentul demers istoriografic îşi află originea 

în interesul pe care ni l-a provocat o personalitate de prim rang a istoriei moderne a 

României, cea a regelui Carol I, cu cea mai îndelungată domnie dintre cele care s-au 
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succedat în acest spaţiu geografic, dar care, poate paradoxal, dar perfect explicabil, nu s-a 

bucurat de atenţia cuvenită din partea istoriografiei generic numită acum „marxistă”. În 

ultimii ani, personalitatea şi domnia lui Carol I au fost tot mai prezente în istoriografie, 

dar au apărut sau în sinteze ale căror proporţii nu permiteau intrarea  în prea multe 

amănunte, sau în prezentarea unor episoade de întindere (foarte) scurtă. 

 Astfel, beneficiem astăzi de un portret trasat în linii mari al acestui suveran, cu 

elemente binecunoscute, care revin (aproape identic) la toţi autorii, aceştia recunoscând 

unele merite deosebite ale domnitorului, dar nivelul de aprofundare este încă destul de 

scăzut. 

 Este evidentă necesitatea unei monografii a lui Carol I. Datorită segmentului 

cronologic larg pe care aceasta ar trebui să-l cuprindă şi multitudinii problemelor cu care 

s-ar confrunta, o astfel de lucrare ar cere, datorită cuantumului surselor care ar trebui 

consultate, o investiţie de timp care nu este la îndemâna oricui. 

 Neputându-ne angaja într-un proiect de atare proporţii, cercetarea de faţă (şi 

datorită caracterului ei oarecum fix – teză de doctorat) se doreşte o încercare, care nu este 

însă exhaustivă, de prezentare a modului în care contemporanii săi l-au văzut pe Carol I, 

a faţetelor personalităţii sale pe care le-au prezentat aceştia. Am urmărit să conturăm 

imaginea pe care şi-au format-o asupra domnitorului, precum şi să identificăm 

mecanismele şi instrumentele de formare şi de propagare, chiar şi impactul acestei 

imagini. 

 Fixarea unor atari scopuri ne-a condus spre alegerea ca mijloc metodologic de 

realizare a acestora a imagologiei, deoarece aveam nevoie de mijloacele pe care le oferă 

această relativ nouă ramură a cercetării istorice în înţelegerea imaginarului social din 

perspectiva unei istorii a mentalului colectiv şi individual. 

 Astfel, am folosit mai puţin sursele istoriografice care ne dau, în general, o 

prezentare a acţiunilor domnitorului, căutând mai mult sursele primare, din epocă, 

contemporane cu evenimentele. Acestea: discursuri, note zilnice, jurnale, memorii, 

corespondenţe, articole din presă, iconografie (oficială şi „de opoziţie”), prezentări din 

calendare şi almanahuri, manuale din epocă, literatură, completate şi corelate cu izvoare 

istoriografice din epocă şi din zilele noastre, pot duce la conturarea imaginii pe care şi-au 

format-o asupra lui Carol I diferitele componente ale societăţii române din anii 1866 – 
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1914 şi chiar diverse persoane mai mult sau mai puţin apropiate de persoana 

domnitorului. 

 Carol I a fost în permanenţă preocupat de adaptarea ideilor şi acţiunilor sale la 

opinia publică, momentul în care acest fapt se vede cel mai bine fiind consiliul de 

coroană din 3 august 1914, în urma căruia regele, deşi nu împărtăşea părerile miniştrilor 

săi, ştiind că acestea sunt cele ale poporului român, le-a respectat. 

 Scopul acestei teze este tocmai cel de a explica modul în care o serie de 

stereotipuri (clişee) s-au format pe structura imaginii străinului (iniţial), apoi pur şi 

simplu a imaginii conducătorului (regele) văzut de cei conduşi (poporul), situaţie în care 

se nasc noi tipare, care ar putea fi reprezentate stilizat printr-o schemă bipolară, la un pol 

aflându-se imaginea idealizată, aproape divinizată a „bunului împărat” (mai ales în 

Transilvania), iar la celălalt cea a regelui avar, profitor, malefic, conturată şi propagată de 

presa de orientare socialistă.  
 

Prin aducerea în 1866 pe tronul României a unui principe dintr-o casă 

domnitoare apuseană cu tradiţie, cea a Hohenzollernilor prusaci, contactul dintre 

civilizaţia pe care o reprezenta domnitorul şi cea a poporului a devenit puternic, generând 

influenţe reciproce, reacţii pozitive şi negative, dar indiscutabil ducând la progres şi 

modernitate. 

Această diferenţă între civilizaţia germană (prusacă) ilustrată de principe şi cea 

balcanică încă valabilă pentru România, amplificată şi de francofilismul puternic şi 

perfect explicabil al românilor, a constituit tema predilectă a articolelor şi pamfletelor 

îndreptate împotriva domnitorului. Primul capitol al tezei îşi propune să analizeze modul 

în care diferitele componente sociale româneşti l-au privit pe noul principe în primii săi 

ani de domnie.  

Această primă perioadă a domniei lui Carol I, a fost definitorie atât pentru 

imaginea pe care şi-au făcut-o românii asupra noului lor conducător, cât şi, poate chiar 

mai mult, pentru imaginea pe care şi-a format-o domnitorul despre poporul pe care fusese 

chemat să îl conducă, despre realităţile ţării şi modul în care puteau fi ele gestionate mai 

bine. În consecinţă, putem afirma că, înaintea probei războiului, se încheiase o perioadă 

de încercare a tenacităţii lui Carol I, care a dus la identificarea unor soluţii de ieşire din 
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situaţii ce păreau insurmontabile. De asemenea, pe baza acestor experienţe, au fost 

identificate punctele nevralgice la care rezonau diversele componente ale poporului 

român, astfel încât, mai apoi, acestea au fost ţintite prin instrumente de propagare şi 

cultivare a imaginii, atent alese. 
 

În capitolul II am tratat modul în care românii şi-au văzut domnitorul în timpul 

Războiului de Independenţă şi la măsura în care evenimentul a afectat imaginea 

principelui, metamorfozând personajul istoric. 

Războiul marchează o schimbare decisivă în imaginea lui Carol I. Trebuie însă să 

precizăm că marea masă a populaţiei, aflându-se la un nivel de cultură foarte scăzut, nu 

se putea exprima direct, într-o formă scrisă, care să ne parvină. Această situaţie ne-a 

determinat să reconstituim imaginea pe care o avea poporul din literatură (cea apropiată 

cronologic perioadei de care ne ocupăm), din presa vremii, din discursurile politicienilor 

epocii şi bineînţeles din istoriografie, fiecare dintre acestea denaturând însă, într-o măsură 

mai mare sau mai mică, evenimentele. 

Pe parcursul întregii perioade dominate de război (1877-1878) imaginea 

domnitorului a fost pozitivă, înregistrându-se o modificare faţă de perioada precedentă 

(1866-1876), manifestată prin două fenomene: românizarea lui Carol, care din „neamţul”, 

„străinul”, devine „Vodă Carol”, şi mitizarea lui prin plasarea alături de cele mai 

importante nume ale istoriei românilor.  
 

Capitolul III prezintă modul în care a fost văzut Carol I de către diferitele 

componente ale societăţii româneşti într-o perioadă de timp scurtă dar densă, care are ca 

punct nodal proclamarea Regatului României şi trecerea lui Carol I de la statutul de 

domnitor la cel de rege. 

Segmentul cronologic ce face obiectul acestui capitol este unul destul de îngust, 

dar deosebit de dens în evenimente. Perioada este marcată de congresele de pace de la 

San Stefano şi Berlin şi de urmările acestora asupra situaţiei românilor, puşi în faţa 

problemei cedării sudului Basarabiei şi a preluării unui teritoriu nou, cel al Dobrogei. 

Aceste evenimente, precum şi inerentele dispute politice care le-au însoţit, au afectat 

imaginea domnitorului.  
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 În acest segment cronologic, imaginea regelui a fost una complexă (de altfel, ea se 

va complica tot mai mult pe măsura trecerii timpului, sursele ce vorbesc despre Carol 

fiind tot mai numeroase). Regele nu se mai află în centrul unei dihotomii bine-rău, neamţ 

răuvoitor-salvator al naţiunii, după cum fusese la începutul domniei. Opiniile se 

nuanţează, unii detractori ai monarhului recunoscându-i acestuia câteva calităţi, în timp 

ce dintre apropiaţii care îl apreciază, unii îşi permit să îl critice în câteva ocazii. Liderii 

politici conştientizează (dacă mai era nevoie) că în urma victoriei din război Carol nu 

numai că stă ferm pe tron, dar se şi bucură de popularitate la nivelul opiniei publice. 

 Prin urmare, deşi imaginea regelui este manipulată în disputele politice, iar unii 

încearcă să îl şantajeze pentru a fi aduşi la putere, devine tot mai clar că autoritatea 

monarhului este mare, el fiind arbitrul scenei politice. 

 Toată această imagine, în fondul ei extrem de pozitivă, a fost afectată de câteva 

probleme acute, cele mai grave fiind chestiunea Basarabiei şi cea evreiască. Acestea au 

format baza acuzelor îndreptate împotriva regelui, mai ales prin intermediul revistelor 

satirice antimonarhiste. În aceste publicaţii este prezent discursul deja tipic, în care Carol 

este neamţul parvenit, rău intenţionat, chiar diabolic uneori. 

 În consecinţă, imaginea oficială este una care merge până la a-l vedea pe rege ca 

instrument binecuvântat, providenţial, al Divinităţii, întărită şi de voci neoficiale care 

credeau sincer în existenţa calităţilor regale enumerate mai sus. 
  

Perioada tratată în cuprinsul capitolului IV se caracterizează prin continuităţi şi 

discontinuităţi în raport cu cea precedentă. Proclamarea Regatului confirmase 

ascensiunea de popularitate a regelui, reflectată într-o imagine în general pozitivă.  

Deceniul care urmează nu se va remarca prin evenimente deosebite pe plan 

extern, ca urmare a acestui fapt imaginea Suveranului va fi prezentă mai ales în legătură 

cu politica internă, cu deja clasicele dispute între liberali şi conservatori. Această 

perioadă este foarte importantă în evoluţia imaginii regelui Carol I (de aici şi 

dimensiunea mai mare a acestui capitol). 

 Datorită schimbărilor ce se produc după Proclamarea Regatului, a ascendenţei 

noii generaţii, a multiplicării mijloacelor de exprimare, această perioadă are caracteristici 

care se pot extinde şi asupra următoarelor segmente cronologice. 
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Perioada studiată în cuprinsul capitolului V păstrează caracteristicile generale 

prezentate în capitolul anterior, pe care le transmite ultimei perioade de domnie a regelui 

Carol I. 

Elementele care dau o doză de particularitate segmentului cronologic 1892 – 1902 

au fost generate de impactul mişcării memorandiste asupra imaginii regelui (mai ales în 

Transilvania, dar şi în Regat) şi jubileul a 25 de ani de la Războiul de Independenţă, din 

1902.  
  

Perioada analizată în capitolul VI este caracterizată de aceeaşi presă „oficială”, 

care prezintă pe larg o imagine idealizată a domnitorului, de aceleaşi atacuri ale presei 

socialiste care contestă titulaturile laudative propuse de simpatizanţii regelui şi de 

mărturiile memorialiştilor care, mai ales cei apropiaţi regelui, sunt cel mai aproape de 

adevăr, fiind afectaţi însă şi ei de subiectivism. Pe lângă aceste trăsături generale comune, 

se generalizează imaginea bătrânului rege cu două aspecte antinomice ce derivă din 

aceasta: înţelepciune (dar) şi slăbiciune. Perioada are jaloane cronologice importante, 

unul pozitiv pentru imaginea regelui: jubileul celor patruzeci de ani de domnie din 1906, 

unul extrem de negativ: răscoala din 1907 şi unul controversat: anul 1914 cu problema 

intrării în război, care a fost rezolvată de moartea lui Carol I. 
 

Concluzii – evoluţia imaginii lui Carol I: Imaginea nu a fost statică. Aceasta a 

evoluat pe parcursul întregii domnii şi, datorită lungimii deosebite a acesteia, a suferit 

mai multe transformări. Iniţial, imaginea era una impersonală, circulând în două variante: 

cea în care regele era un „neamţ”, un „străin” care nu va aduce nimic bun pentru români 

şi cea care prezenta tradiţia familiei Hohenzollern, relaţiile acesteia, în speranţa că vor 

avea un efect deosebit asupra României. 

 Treptat, imaginea domnitorului se personalizează, dar, până la războiul de 

independenţă, datorită dificultăţilor interne, predomină acuzaţiile de nepotrivire a 

principelui german cu ţara şi poporul român. Momentul decisiv pentru depăşirea acestor 

idei preconcepute a fost războiul de independenţă, victoria pe câmpul de luptă şi 

participarea efectivă la bătălii a regelui marcând „naturalizarea” acestuia şi creşterea 

popularităţii sale. 
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 Curba ascendentă a imaginii continuă până la un nou moment extrem de pozitiv – 

Proclamarea Regatului – după care se înregistrează o stabilizare, imaginea regelui fiind 

însă afectată de jocurile politice în care a fost manipulată. 

 De la acest moment încep să se poată identifica mai bine curentele de bază în 

presă. Primul este cel al presei denumită generic „oficială”, care cuprinde discursurile şi 

articolele impuse de protocol şi de diverse ocazii şi festivităţi, prezentările laudative ale 

regelui în totalitatea lor. Se impune însă observaţia că aceste ilustrări extrem de pozitive 

au fost făcute dintr-o pornire onestă de unii din autori, putându-se identifica uneori acest 

lucru, dar fără a fi posibilă o statistică care să cuantifice numărul manifestărilor sincere, 

respectiv al celor mai mult sau mai puţin afectate de circumstanţe. 

 La polul opus se află presa de orientare socialistă, care încearcă să dărâme toate 

tiparele construite de presa oficială, conturând şi încercând să propage cât mai puternic 

imaginea regelui venetic, avar, hrăpăreţ, care se îmbogăţeşte din exploatarea poporului. 

 Nu se poate stabili un raport numeric exact între aceste două tipuri opuse ale 

manifestărilor presei, dar, dacă folosim ca un fel de barometru afirmaţiile memorialiştilor, 

vom vedea că acestea confirmă în proporţie destul de mare afirmaţiile presei oficiale, 

putând trage deci concluzia că imaginea românilor asupra lui Carol I a fost (începând cu 

anul 1877) în general bună. 

 La momentul 1881 trecuseră deja cincisprezece ani de domnie ai lui Carol I. 

Exista o tânără generaţie ce se născuse în aceşti ani şi care va fi formată, educată, în spirit 

dinastic. Această educaţie începea să dea roade, ceea ce este probat, mai târziu, de faptul 

că membrii acestei generaţii vor face trecerea spre perioada sfârşitului de secol XIX şi a 

începutului celui următor, ajungând în ultimii ani de domnie ai regelui persoane foarte 

importante în stat şi slujitori direcţi şi fideli ai regelui. 

Pe întreg parcursul domniei lui Carol I, presa partidelor conservator şi liberal nu a 

fost unitară şi din cauza faptului că diversele facţiuni şi grupări au fost caracterizate de 

oportunism, au uzitat imaginea regelui în funcţie de interesele lor de moment. De 

asemenea, trebuie remarcat că, deoarece întreaga presă română se afla într-un proces de 

dezvoltare, înmulţindu-se publicaţiile, în mod evident şi imaginea regelui (pozitivă sau 

negativă) a fost mai intens difuzată, arătând interesul de care se bucura persoana acestuia. 
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 Datorită evoluţiei societăţii româneşti, spre sfârşitul secolului XIX s-a mărit 

numărul muncitorilor din întreprinderi (mai ales în Bucureşti) şi a intelectualilor cu 

vederi socialiste, care doreau, prin intermediul noilor organe de presă, de orientare 

socialistă, să-i angreneze şi cointereseze pe aceştia şi pe ţărani într-o mişcare 

antimonarhică. 

La sfârşitul secolului al XlX-lea şi la începutul celui următor, „şahul la rege” 

era subiectul predilect al multor ziare şi o cale de sporire a tirajului. 

Guvernele, cei mai mulţi oameni politici şi de cultură, reprezentanţii 

administraţiei publice de la nivel central şi local au acţionat pentru crearea unui „mit” 

al regelui Carol I, prezentat ca un voievod din poveşti, trimis de Dumnezeu pe 

pământ pentru a conduce România şi a o înălţa în rândul statelor civilizate ale lumii. 

Regele Carol I era „viteaz”, „erou”, „înţelept”, „generos”, „părintele patriei”. 

 La solicitarea Ministerului Instrucţiunii, în manualele şcolare s-au introdus 

lecţii speciale consacrate domniei lui Carol I, portretul regelui era prezent, 

obligatoriu, în toate instituţiile publice, orice sărbătoare naţională începea cu Imnul 

Regal, care devenise imnul de stat al României. Mai multe edificii publice, între care 

podul de la Cernavodă, Fundaţia Universitară din Bucureşti au primit numele Carol 

I . În aproape toate oraşele din ţară străzile principale se numeau „Carol” şi 

„Elisabeta”. 

Regele Carol I, dobândind o bogată experienţă politică şi devenind tot mai 

sigur de sine, a urmărit să asigure funcţionarea normală a mecanismului constituţional, 

manifestând el însuşi o largă toleranţă faţă de cei care-i criticau anumite decizii sau îi 

contestau dreptul de a ocupa tronul României.  

În anul 1896, la împlinirea a 30 de ani de domnie, s-au organizat noi serbări, 

s-au publicat versuri, s-au scris ode de preamărire a lui Carol I. Au fost publicate cărţi 

consacrate domniei lui Carol I, care erau larg răspândite.  

Totuşi, imaginea reală a regelui nu era nici cea prezentată de criticii lui, nici cea 

portretizată de lăudători, mai mult sau mai puţin cointeresaţi din punct de vedere 

material. Carol I era atent atât la criticile, cât şi la elogiile ce i se aduceau. Pentru a 

evita atacurile anti-dinastice, dar şi în conformitate cu propria-i fire, a căutat să se 

impună printr-o viaţă personală exemplară, prin exactitate şi corectitudine.  
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El nu a îngăduit existenţa unei camarile şi a interzis reginei Elisabeta să se 

amestece în treburile politice ale României. La castelul Peleş, regele Carol primea 

adesea vizitatori din întreaga ţară, mai ales elevi, cărora le arăta viaţa modestă pe care 

o ducea. Gestul era în acelaşi timp un îndemn la muncă şi aprecierea cu grijă a 

banului şi a averii proprii. 

Între darurile pe care le oferea, ceasul era cel mai des întâlnit pentru a atrage 

atenţia asupra punctualităţii şi a folosirii chibzuite a timpului, pe care mulţi îl 

risipeau fără folos, inclusiv oamenii politici.  

De la sfârşitul secolului al XIX - lea, deja putem vorbi de un cult al 

personalităţii lui Carol I, instrumentat chiar prin decrete - lege. Astfel, în timp, cele 

trei momente istorice diferite: 10 mai, 9 mai, 15 martie, au fost contopite în unul 

singur pentru omagierea dinastiei. 

 Unui act real (începutul domniei lui Carol 1) i s-au adăugat două licenţe 

istorice: proclamarea Independenţei (votată la 9 mai 1877) şi a Regatului (legea fiind 

promulgată, deci aflată în vigoare de la 15 martie 1881).  

Momentul privilegiat al prezentării familiei regale, având în prim plan pe Carol I, 

era, firesc 10 Mai. O imagine care poate fi considerată tipică ne este oferită în jurnalele 

care, făcând o evocare a domniei suveranului însoţită de fotografia acestuia, arătau 

iubirea de care se bucura domnitorul în rândurile poporului, explicând originea denumirii 

„Marele căpitan” şi reluând tema „Coroanei de oţel” prin folosirea exclusivă a unor 

cuvinte elogiatoare. 

Carol I urmărea crearea unui corp de tehnocraţi care să nu fie schimbaţi după 

fiecare scrutin sau după fiecare demisie de guvern, aceştia urmând a constitui baza unui 

corp de specialişti care să asigure stabilitatea şi perenitatea aplicării unor măsuri 

reformatoare. Aceştia, dintre care cei mai activi şi eficienţi în promovarea imaginii 

hiperbolizate a lui Carol I au fost Spiru C. Haret şi administratorul Domeniilor 

Regale, Ion Kalinderu, au răsplătit pe deplin atenţia şi încrederea care le-a fost 

acordată de către rege, devenind modelatori de conştiinţe, formatori de imagine şi 

instrumente ale fidelizării poporului faţă de rege şi dinastie.  

Revenind la momentele cronologice relevante ale evoluţiei imaginii domnitorului, 

după momentul extrem de pozitiv al anului 1906, când se înregistrează maxima difuzare a 
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imaginii (mai ales a celui oficiale) regelui, urmează poate cel mai negativ moment al 

domniei (din perspectiva efectelor asupra imaginii suveranului), cel al răscoalei din 1907. 

Deşi majoritatea acuzelor pentru răscoală au fost adresate guvernului, imaginea 

regelui a fost serios afectată de revoltă. Momentul 1907 va rămâne o temă predilectă 

pentru acuzele împotriva regelui până la sfârşitul domniei acestuia. 

 În Transilvania, imaginea lui Carol I a fost în permanenţă una deosebit de bună, 

mai ales după cucerirea independenţei pe câmpul de luptă, deoarece unii români ardeleni 

au ajuns să spere că acest moment va fi succedat de recucerirea Transilvaniei şi unificarea 

României. Deşi nu exista o concretizare a unor asemenea planuri unioniste, speranţele au 

fost plasate asupra lui Carol, acest fapt contribuind la conturarea şi promovarea unei 

imagini mesianice a acestuia, bazată pe mitul arhetipal al salvatorului. 

Ultimii ani de domnie au fost destul de liniştiţi, cu excepţia celui din urmă, în 

care, fiind pus în faţa unei dureroase alegeri, se pare că regele nu a putut să lupte 

împotriva Germaniei, gândindu-se chiar la soluţia abdicării pentru ieşirea din această 

situaţie. Se poate spune că moartea regelui a venit la timp, protejând imaginea lui Carol I 

de un nou aspect negativ, şi mitizând-o definitiv, prin părăsirea de către suveran a acestei 

lumi marcându-se intrarea definitivă a sa în istorie, în legendă. 
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