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Odată cu creșterea presiunilor psihologice generate de iminența și proximitatea 
războiului, se poate observa cu relativă ușurință, cum încărcătura evenimentelor se 
răsfrânge asupra percepției liderului Carol I, infl uențând-o conjunctural. Important 
este că și domnitorul a simțit această sensibilitate a românilor, urmărind a benefi cia de 
împrejurările create, pentru a-și clădi un suport temeinic al solidarității. Declarațiile 
sale din preajma izbucnirii războiului sunt elocvente, pentru a sublinia modul în care 
acesta pune accentul asupra unor aspecte ce făceau din chestiunea atașamentului di-
nastic o soluție de ultim resort. În discursul domnitorului Carol, ținut în sesiunea ex-
traordinară a Corpurilor Legiuitoare la 14/26 aprilie 1877, el afi rma: „Resbelul a izbuc-
nit (...) Într-o asemenea situațiune, România, abandonată de sprijinul altora, nu mai 
are să compteze de cât pe sine. Vom invoca dar ocrotirea Dumnezeului părinților noș-
tri, care în ora pericolului nu ne-a lipsit niciodată (...) Cât pentru mine, domnilor sena-
tori și domnilor deputați, fi ți siguri că îmi voi face datoria. Din ziua de când am pus 
piciorul pe acest pământ, am devenit român, Din ziua de când m-am suit pe acest tron, 
ilustrat prin atâția mari și glorioși Domni, cugetările lor au devenit marea gândire a 
domniei mele: renălțarea României, împlinirea misiunii sale la gurile Dunării și mai 
presus de toate, menținerea drepturilor ei ab antiquo, apărarea integrității hotarelor ei. 
Și întru îndeplinirea acestei sânte datorii, fi e bine încredințată țara mea că, în capul 
junei și bravei noastre armate, voi sci a plăti cu persoana mea”.1 

1 Românul, anul al XXI-lea, 15 aprilie 1877, p. 335.
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Era subliniat faptul că România a fost abandonată de sprijinul altora, iar în con-
dițiile primejdioase ce o amenințau, în schimbul loialității, Carol era dispus a se jertfi  
pentru îndeplinirea misiunii sale sacre, a unei sfi nte datorii. Mobilizarea sa către loca-
litățile bombardate, participarea la ripostele bateriilor românești au contribuit la întă-
rirea imaginii de lider militar demn de misiunea ce i-a fost încredințată, fără frică de 
moarte și care merită încrederea sau adeziunea populară. Momentul bombardării ba-
teriei în care se afl a Carol (la Calafat, în data de 15/27 mai 1877) și reacția acestuia sunt 
cele mai elocvente exemple pentru demonstrarea dispoziției sale de a se jertfi . În urma 
exploziei unei ghiulele în apropierea prințului Carol, acesta răspunsese salutând prin 
ridicarea chipiului și afi rmase zâmbind: „Asta-i muzica care-mi place mie”.2 Efectul 
instantaneu a fost acordarea de către ministrul de război a proaspăt înfi ințatei medalii 
„Virtutea militară”. Ulterior, momentul a fost reluat și înfrumusețat în numeroase is-
torii ale Războiului de Independență, de uz școlar sau popular.3

Tema sacrifi ciului de sine (des evocată în această perioadă) capătă acum conotații 
mesianice tocmai prin natura jertfei, care nu poate fi  disociată de scopul său măreț. 
Mitul jertfei pentru creație (care se regăsește și în operele literare de genul legendei 
Meșterului Manole) apare reprezentat ca o explicație a sacrifi ciului pentru zămislirea 
idealurilor naționale românești (din această perspectivă putând fi  explicată și titula-
tura de „Întemeietor” acordată lui Carol, care nu este doar întemeietorul dinastiei ro-
mânești, ci și întemeietorul statului român independent). În spatele gesturilor făcute 
în numele sacrifi ciului, vizibil este faptul că opinia publică manifestă tot mai multă 
încredere în persoana lui Carol, el fi ind considerat drept cel mai capabil pentru a tre-
ce România prin război și a câștiga mult râvnita independență. Acest considerent se 
baza, cel mai probabil, pe faptul că principele Carol se dedicase întru totul înzestrării 
armatei, sporirii efectivelor ei, precum și pregătirii sale pentru a face față unui război.4 

Aceeași opinie o avea și Mihai Eminescu, care la 13 aprilie 1877 scria: „… cu cât mai 
mult vor fi  datori românii să recunoască acel just instinct istoric al Prea Înălțatului nos-
tru Domn, care a creat în țară această oștire disciplinată și echipată, pe atâta pe cât l-au 
iertat starea noastră înapoiată în cultură și calamitățile economice. În acea înțelepciune 
a faptelor și fără a-și așeza convingerile în teorii, M.S. Domnul a fost acela care a simțit 
că nici un drept nud nu are putere în lumea noastră, unde puterea domnește și unde se 
desfășoară cu extremă asprime lupta pentru existență”.5 

Mai târziu, când Războiul de Independență a devenit subiect de referință pentru is-
torici, poeți, romancieri, artiști (transformându-se într-o adevărată epopee a câștigării 

2 Constantin Bacalbașa, Bucureștii de altădată, ediția a II-a, vol. I: 1871-1877, București: Editura 
Humanitas, 2014, p. 354.

3 Ibidem.
4 Daniel Boroș, Imaginea lui Carol I la români, lucrarea citată este o teză de doctorat coordonată 

de prof. univ. dr. Ladislau Gyémánt, Cluj-Napoca, 2010, p. 83.
5 Mihai Eminescu, „Neutralitatea teritoriului român”, în Românii în istoria universală, vol. 3/4: 

Eminescu: sens, timp și devenire istorică, îngrijit de Gheorghe Buzatu, Ștefan Lemeny și Ioan 
Saizu, Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 1988, p. 65.
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neatârnării), avea să fi e recunoscut faptul că preocupările lui Carol pentru înzestrarea 
și modernizarea armatei au contribuit decisiv la încrederea populației în izbânda lide-
rului ei. Astfel, George Coșbuc avea să scrie în vestita lucrare intitulată „Povestea unei 
coroane de oțel”, care s-a bucurat de o largă răspândire, că „acum aveam oștire, nu ca 
alte dăți, când s-au mai învălmășit Rușii cu Turcii și când noi n-aveam oștire deloc. 
Acum oștirea noastră putea să ție piept cu Turcii. Și aveam și un Domn cu minte și 
cunoscător într-ale purtării de răsboaie ...”6 sau că „Domnitorul a bănuit de cu bună 
vreme fi rea bărbătească a românilor și judecând după vestitele fapte ale trecutului, 
nu s-a înșelat. De cu bună vreme, El a deprins pe bărbații ostășești, făcând din straja 
pământească o oștire vrednică și tare și așteptând ziua când ar trebui să sară cu dânsa 
în foc pentru desrobirea neamului”.7 

Adevărat este și faptul că operelor literare ulterioare, consacrate Războiului 
Independenței8, (printre care se remarcă, pe lângă cea amintită mai sus, romanul lui 
Duiliu Zamfi rescu, „În războiu”; cel al lui Gh. Silvan, „Pentru neatârnare”, culegerea 
de poezii a lui Vasile Alecsandri intitulată „Ostașii noștri”, din care trebuie amintite 
poeziile „Peneș Curcanul”; „Balcanul și Carpatul”; „Frații Jderi”; „Marșul călărașilor”; 
„Hora de la Plevna”, sau altele la fel de sugestive, aparținând poetului transilvănean 
George Coșbuc, din volumul“Balade și idile” și mai ales din „Ziarul unui pierde-vară”: 
„Cântecul redutei”; „O scrisoare de la Muselim Selo”; „La Smârdan”; „Dorobanțul” 
etc.), le-a fost adăugată o notă dominantă, eroică, în înfățișarea evenimentelor, creân-
du-se impresia unei depline convergențe între domnitor și armată. Imaginea condu-
cătorului alături de cea a soldatului român, în aceste această categorie a surselor, este 
idealizată și hiperbolizată, însă se evită, într-un mod ușor de interpretat, comunicarea 
sentimentelor autorilor față de persoana lui Carol I. 

Războiul este considerat de Alecsandri9 ca „izbândirea unui vis, visul de măre-
ție și de glorie al țărei”, de aceea, în operele sale proporțiile realului devin simbolice 
prin hiperbolizare: „Grivița e înfricoșătoare ca un balaur; luptătorii apar ca eroi de 
mari legende”, ori ca „vulturi ageri” și nu se plâng niciodată de greutățile luptei”.10 
Sentimentul măreției este deșteptat adesea prin sublinierea contrastelor semnifi cative, 
pe care se construiesc antiteze romantice înălțătoare: „când mor soldații, au fericirea să 
vadă stindardul românesc fâlfâind pe reduta vrăjmașă“; Bran și Vlad sunt descoperiți 
morți, însă alături au „un moviloi de leșuri musulmane”; pe cât de slăbit era sergentul 

6 George Coșbuc, „Povestea unei coroane de oțel”, Biblioteca Poporală a Asociațiunii, an IV, nr. 
34, Sibiu: Editura Asociațiunii, ianuarie, 1914 p. 18.

7 Ibidem, p. 29.
8 În articolul lui Petru V. Haneș, „Războiul Independenței și scriitorii”, Vieața Nouă, anul al 

II-lea, nr. 1, București: Editura Atelierele Grafi ce Socec & Co., 1907, pp. 179-182, sunt prezen-
tate in extenso sursele literare ale Războiului de Independență.

9 Pentru o imagine mai detaliată, vezi culegerea de poezii a lui Vasile Alecsandri, Ostașii noș-
tri, republicată în nr. 32 al Bibliotecii Societății „Steaua”, București: Editura Institutului de 
Arte Grafi ce C. Sfetea, 1912.

10 P.V. Haneș, op.cit., p. 179.
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care mergea spre Vaslui, pe atât de vioi îi erau ochii; pe cât de rău era îmbrăcat, pe atât 
de puternic îi lucea fruntea de „razele gloriei” și pieptul de „strălucirea decorațiilor”.11 

Duiliu Zamfi rescu este mai exact în descrierile sale, iar cele câteva referiri în care 
se vorbește de persoana domnitorului par mult mai reale. Comăneșteanu și Milescu, 
eroii romanului său, îl surprind pe comandantul armatei din două unghiuri: primul, 
direct, în urma consiliului de la Radenița, „cu capul sus, cu ochii privind departe”, 
dar chinuit de împrejurarea dureroasă a faptului că trebuia să atace Plevna pentru a 
demonstra loialitatea soldaților săi, deși realiza că atacurile vor duce la mari pierderi,12 
iar în cea de-a doua ipostază, indirect, prin ochii plini de admirație ai soldaților ce-și 
priveau conducătorul ca pe „un Duce, un stăpânitor născut spre a fi  ascultat și spre a 
împlini fapte mari”.13

De necontestat este faptul că proclamarea Independenței la 9 Mai 1877, a atras un 
imens val de simpatie pentru persoana domnitorului, materializat în avalanșa fără pre-
cedent a felicitărilor venite din toată țara la adresa domnitorului. Entuziasmul popula-
ției este dovedit prin reacțiile și manifestările sale, cele mai multe având un caracter ne-
disimulat, sentimentele fi ind exprimate fățiș, direct și sincer. Atmosfera din București 
este descrisă în memorii ca fi ind în concordanță cu mândria patriotică generată de în-
semnătatea excepțională a acestui act în evoluția statului român: „drapelele sunt arbo-
rate, valurile mulțimii străbat orașul, studenții manifestează cu cântece patriotice, se 
aude răsunând Deșteaptă-te, române. Și până târziu în noapte poporul Capitalei, fericit, 
petrece”.14 Ziua ce a urmat (10 mai) a prilejuit sărbătorirea a 11 ani de la venirea lui 
Carol în țară, cât și a proclamării Independenței, prin această fuziune festivă fi ind cre-
ată impresia unei legături strânse între împlinirea idealului național al independenței 
și principele Carol. În acest mod erau mai ușor subliniate meritele lui Carol, considerat 
personajul providențial prin care dezideratele naționale ale românilor au fost realiza-
te. Reacțiile din presă sau discursurile ofi ciale atestă aceste considerații: „Independința 
absolută trebuia să fi e consecința directă și neapărată a rădicării principelui Carol de 
Hohenzollern pe tronul lui Mircea și Ștefan (...) Speranța cu care Românii salutaseră la 
10 Mai 1866 pe principele Carol I, promisiunea făcută de el națiunii prin faptul primirii 
domniei, astăzi s-au împlinit. (...) Încrederea între Domn și națiune astăzi dobândesce 
temelii mai puternice decât tot-de-una; un mare fapt a cimentat legăturele dintre dânșii. 
Națiunea, recunoscătoare Domnului merge în această aniversară a întronării Lui, să-L 
salute prin represintanții ei, ca suveran al României independinte. Domnul și-a împlinit 
o mare misiune, națiunea și-a realisat o mare aspirațiune”.15

11 Ibidem, pp. 179-180.
12 Ibidem, p. 181.
13 Duiliu Zamfi rescu, Romanul Comăneștenilor, vol. al III-lea: În războiu, ediția revăzută după 

manuscris și comentată de Mariana Rărincescu, Craiova: Editura „Scrisul Românesc”, 1937, 
p. 161.

14 C. Bacalbașa, op.cit., vol. I, p. 351.
15 Românul, an al XXI-lea, 11 mai 1877, p. 415.
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O perspectivă diferită și, din acest motiv, interesantă, ne este prezentată în memo-
riile Sabinei Cantacuzino, care-l caracteriza pe Carol I (care s-ar fi  împotrivit intrării 
României în război) ca fi ind, în chestiunea războiului, un lider indecis și excesiv de 
prudent, ea acreditându-i tatălui său, Ion. C. Brătianu, meritul deciziei trecerii arma-
telor române peste frontiera dunăreană: „războiul era exclusiv opera tatei și toată răs-
punderea a dus-o el, căci împotrivă fuseseră la început și Vodă Carol și cei mai de 
aproape colaboratori ai lui”.16 Aceeași idee o susținea și George A. Scorțescu, minima-
lizând rolul jucat de Carol I, pentru a reliefa aportul mult mai substanțial al liderului 
liberal, Ion Brătianu, în chestiunea războiului: „Majestatea Sa n-a avut decât meritul 
minim de a fi  un instrument docil care a urmat povețele și spiritul prevăzător al mare-
lui patriot Ioan Brătianu”.17 Mai mult, George A. Scorțescu îl acuza pe principele Carol 
de teamă, descurajare și deznădejde în fața războiului: „A trebuit ca Brătianu, prin de-
misia sa scrisă, să amenințe pe Rege cu o execuție în sânul Parlamentului, să-l denunțe 
țărei ca pe un păcătos, pentru ca Majestatea Sa să cedeze și galbăn, fricos, să iscălească 
tremurând decretul de trecerea Dunărei”.18

Sărbătoarea de 10 Mai a căpătat din acest moment o dublă semnifi cație, iar această 
juxtapunere festivă a celor două evenimente a făcut ca data de 9 Mai (în care fusese, 
de fapt, votată Independența) să fi e umbrită, pentru a acredita ideea conform căreia 
destinul glorios al României era strâns legat de persoana principelui Carol, iar săr-
bătorirea separată ar fi  fost, astfel, inutilă (mai ales că era vorba despre o diferență 
de numai o zi).19 Interesant este că momentul proclamării Independenței a determinat 
dispariția, aproape totală, pentru o perioadă, a atacurilor la adresa dinastiei Mai mult, 
unii dintre germanofobii sau antidinasticii cei mai vocali aveau să își renege orice con-
vingeri republicane sau xenofobe și chiar să se exprime în chip laudativ, în favoarea 
domnitorului. Un exemplu elocvent este dat de schimbarea diametral opusă a atitu-
dinii lui N.T. Orășanu, vestitul umorist care ani întregi l-a atacat pe conducătorul ță-
rii în ziarele „Ghimpele”, „Dacicul”, „Nichipercea”, fi ind, de altfel, mai cunoscut sub 
numele de Nichipercea decât sub cel real, care a publicat acum o poezie omagială în 
onoarea domnitorului. Renegarea vechilor sale convingeri avea să fi e sesizată și de 
C. Bacalbașa, care, în memoriile sale, remarca: „El, care aruncase asupra lui Carol I 
cele mai cumplite ofense, mai ales fi ind că era neamț, el care scrisese versurile, re-
petate la vremuri din gură-n gură (Ia-ți lădița și cheița, Neamțule etc. ...)20, acum fă-
cea o „Dedicațiune Mărielor lor Domnitorului Carol I și Elisabeta Doamna, Suveranii 

16 Sabina Cantacuzino, Din viața familiei Ion C. Brătianu. 1821-1891, ediția a III-a, București: 
Editura Humanitas, 2013, p. 174.

17 George A. Scorțescu, Regele și legenda, Iași: Editura Tipo-litografi a H. Goldner, 1894, p. 8.
18 Ibidem, p. 9.
19 Ioan Scurtu, Istoria românilor în timpul celor patru regi (1866-1947), vol. I: Carol I, ediția a III-a, 

București: Editura Enciclopedică, 2010, p. 126.
20 C. Bacalbașa, op.cit., vol. I, p. 363.
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Românilor”, care se încheia cu strofele:

“Tricolorul mândru zboară
Peste fi ii de eroi,
Domnul țării-l desfășoară,
Cu el fi ți, căci e cu voi.

E viteaz! Inimă are!
Și-și iubește-al său popor!
E din Frederic cel Mare
Și va fi  învingător!
Sari, române și ia arma,
Domnul țării-a dat alarma!”.21

Schimbarea poziționărilor ideologice, în special în rândul politicienilor, avea să fie 
mult mai vizibilă după victoria armatelor române pe frontul din Bulgaria și consfinți-
rea independenței pe calea armelor. De remarcat, faptul că, mulți dintre antidinasticii 
cunoscuți, în condițiile războiului au lăsat la o parte adversitățile față de principele 
Carol și s-au înrolat (unii chiar ca voluntari) sub comanda acestuia. Cele mai cunoscu-
te cazuri (pentru că s-au remarcat pe câmpul de luptă prin fapte eroice) sunt cele ale 
lui Alexandru Candiano-Popescu și Nicolae Rosetti-Roznovanu, amândoi foști conspi-
ratori republicani. Odată cu demararea conflagrației, cu trecerea trupelor românești 
pe teritoriul bulgar, imaginea domnitorului este consemnată, în special, în ipostaza 
de militar, de comandant al oștilor sau de strateg. De remarcat, este felul în care este 
surprins în presă momentul trecerii Dunării de armatele române, Carol fiind asemuit 
împăratului roman Traian: „Sâmbătă, 20 August/ 1 Septembrie, la ora trei după amia-
ză, armata României era întrunită la capul podului, de dânsa pus pe Dunăre, lângă 
Corabia. Capul Statului era în capul ei, cugetând negreșit, ca și noi toți, că soarta a 
voit ca, după Traian, el să fie al doilea suveran care s-arunce pod peste Dunăre pentru 
legiunile sale”.22

Un rol salutar l-au avut intervențiile lui pentru mobilizarea psihologică a soldaților, 
dar și a celor de-acasă, în care adesea era pus accentul pe importanța momentului, prin 
invocarea gloriei străbunilor și reînvierea vechilor virtuți ale neamului. Apelurilor în-
curajatoare le era acordat un imens interes, mai ales în condițiile în care, principele 
Carol I, afl ându-se în permanență pe front, nu se putea adresa prin altă modalitate 
poporului. Reacțiile la mesajele Tronului sunt elocvente pentru a demonstra faptul că 
sentimentele față de dinastie, în contextul vicisitudinilor războiului, au intrat pe un alt 
făgaș: „La 15 noiembrie se deschide Parlamentul printr-un mesagiu al Tronului pe ca-
re-l citește Ion Brătianu, deoarece principele Carol este peste Dunăre, în capul armatei. 
Mesagiul este scris în stilul cronicarilor, place mult și face o adâncă impresiune. Scena 

21 Calendarul pentru toți românii pe anul 1878 de la Hristos, 1878, București, p. 72.
22 Românul, anul al XXI-lea, 23 august 1877, p. 756.
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este emoționantă și mișcătoare. Ion Brătianu, când citește rândurile din mesagiu în 
care se vorbea despre vitejia armatei române și reînvierea vechilor virtuți ale neamu-
lui, este podidit de lacrămi. Nemaiputând continua, trece mesagiul lui Kogălniceanu 
care, după câteva rânduri, este silit să se oprească la rândul său, înecat de emoțiune. 
Citirea mesagiului este sfârșită de Gheorghe Chițu, Ministrul Instrucțiunii”.23

Știrile de pe câmpul de război ne prezintă dintr-o altă perspectivă personalitatea 
domnitorului. Referirile presei la comandantul oștilor românești pun în lumină cel 
mai adesea calitățile sale: dârzenie, tărie, sârguință, rezistență și caracterul devotat 
al principelui, prin atenția specială acordată de acesta soldaților români. Iată, câteva 
exemple referitoare la activitățile prințului Carol pe front, în care sunt evocate aceste 
aspecte pozitive (interesant este că originea germană reprezintă acum un atu): „Tot 
ca și comandantul suprem al armatei ruse și comandantul armatelor unite de la apus, 
Principele Carol a stat toată noaptea sub cer. (...) Principele Carol și suita sa au punctul 
lor de observație aproape de al Marelui Duce Nicolae, cu care se consultă oricând cere 
trebuința. Asemenea conferințe însă nu țin decât vreo zece minute, iute se iau hotă-
rârile și îndată se comunică ordinele. Principele Carol, în calitatea sa de comandant 
suprem, trebuie să se afl e totdeauna într-un loc hotărât, pentru a ști unde să-l afl e orice 
raport, dar îndată ce începe o mișcare, profi tă de câteva minute și aleargă la trupe, la 
baterii și la ambulanțe și apoi se întoarce iar la locul lui de observație. Tăria și liniștea 
cu care primește raporturile nefavorabile, cerbicia cu care rezistă asprimei timpului, 
stăruința cu care pășește înaintea tuturor împrejurărilor; toate acestea manifestă sân-
gele și educația germană”.24

Odată cu încredințarea lui Carol a comandei supreme asupra trupelor rusești adu-
nate la Plevna, de țarul Alexandru al II-lea, concomitent cu onoarea cuvenită acestui 
gest, survenea și o imensă responsabilitate. Referirile la greutățile izvorâte din atribu-
țiile misiunii de comandant suprem sunt omise în comunicările presei ofi ciale pentru 
a nu lăsa impresia faptului că principele Carol ar putea să nu se ridice la nivelul aș-
teptărilor pe care noua ipostază îl cerea. Cu toate acestea, în memoriile participanților 
la război găsim o imagine mult mai umanizată a prințului Carol, puternic afectat de 
nereușitele încercărilor de a cuceri Plevna, apăsat de remușcări față de viețile curmate 
și sensibilizat de vicisitudinile războiului. Iată, descrierea lui Constantin Z. Boerescu: 
„Măria-Sa nu părea dispus. Grijile, viața atâtor oameni ce trebuia să se prăpădească 
(...), îi dădea o posomoreală care în van voia a o ascunde. Noi aveam ochii fi xați pe fața 
lui și citeam ceea ce el ne ascundea”.25

Victoriile armatelor româno-ruse de pe frontul bulgar, Grivița, Plevna, Rahova, 
Vidin, Smârdan etc. aveau să înlăture decepțiile morale, generând o efervescență a spi-

23 C. Bacalbașa, op.cit., vol. I, p. 421.
24 Resboiul, nr. 54, 14 septembrie 1877, p. 2.
25 Constantin Z. Boerescu, Memorii din campanie.1877-1878, ediție îngrijită de Pârvu Boerescu, 

București: Editura Corint, 2003, p. 87.
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ritelor similară celei din momentul proclamării Independenței.26 Entuziasmul resimțit 
odată cu veștile izbânzilor românești, a declanșat o nouă serie a manifestațiilor de sim-
patie pentru persoana domnitorului, acesta fi ind surprins în mod plăcut de numărul 
extrem de mare al felicitărilor pe care le-a primit. Pe acest trend pozitiv, reprezentarea 
lui Carol avea să capete noi dimensiuni și proporții, fi ind proiectată cel mai adesea cu 
aureola de erou național și înconjurată de strălucirea vitejiei sale personale. Această 
imagine atinge valențe simbolice în momentul întoarcerii sale în țară și al intrării în 
capitală, în fruntea armatelor române victorioase, moment de maximă intensitate a 
manifestării sentimentelor de atașament dinastic. Prestigiul câștigat prin reușitele mi-
litare este sesizat pretutindeni, Principele Carol Anton observând cu mândrie paternă 
atât efectele pozitive de pe plan extern, cât și pe cele din interiorul țării. El îi scria lui 
Carol în decembrie 1877: „persoana ta este astăzi la ordinea zilei, renumele tău de mi-
litar a câștigat o fi ință reală (...) acuma Dinastia este cimentată cu națiunea prin sânge 
și succese!”.27 

Chiar și Carol remarcase însufl ețirea generată de aceste evenimente, exprimân-
du-și într-o scrisoare trimisă Mariei de Flandra, la 11/23 aprilie 1878, considerațiile re-
feritoare la modifi cările survenite la nivelul atașamentului poporului față de dinastie: 
„Niciodată încă nu se înnodase o legătură atât de strânsă între mine și țară și fi ecare 
simte că eu sunt o adevărată protecție pentru existența ei”.28 În această scrisoare este 
vizibilă și ipostaza de apărător al patriei în care este des înfățișată persoana lui Carol, 
mai ales la sfârșitul războiului, pe fundalul neînțelegerilor cu Rusia și al propagării 
zvonurilor unui confl ict armat cu fosta aliată, când Carol apare ca un garant al securi-
tății și al păstrării ordinii. Întreaga pleiadă politică, transgresând aria culorii de partid, 
își aduce contribuția la manifestațiile publice de simpatie pentru persoana domnito-
rului, închinând discursuri laudative prin care era reiterat, cel mai adesea, faptul că 
Principele Carol satisfăcuse încrederea ce națiunea și-a pus-o în el. Frenezia momen-
tului a făcut ca la scurt timp să se nască chiar o competiție a elogierii între grupările 
politice, ambalate prin discursuri bombastice sau atitudini emfatice, competiție care, 
în cele din urmă, a dus la proclamarea Regatului. Este interesant a oferi exemplul dis-
cursului „de bun venit pentru Căpitanul Suprem și pentru Principesa Elisabeta, dulcea 
consolatoare a răniților”, rostit de C.A. Rosett i la 15/27 decembrie 1877, de altminteri, 
unul dintre politicienii, pe care l-am remarcat până recent, în ipostaza de consecvent 
republican: „Odinioară țara încredințase Principelui destinele sale, fi indcă este un des-
cendent dintr-o familie de eroi; astăzi s-au convins toți că vulturii nasc vulturi și ste-
jarii stejari și că Principele face parte din această clasă de oameni care știu să conducă 
poporul lor către mărirea lui! Istoria însă va eterniza nu numai gloria războinică pe 
care Principele Carol și-a dobândit-o, dar, înainte de toate, îl va prezenta în analele 

26 Daniel Boroș, op.cit., pp. 85-87.
27 Stelian Neagoe, Memoriile Regelui Carol I al României – de un martor ocular, vol. al III-lea, 

București: Editura Machiavelli, 1994, p. 357. 
28 Sorin Cristescu, Carol I. Corespondența privată: 1878-1912, București: Editura Tritonic, 2005, p. 48.
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popoarelor ca un exemplu extraordinar, ca Domnitorul unei țări mici care a știut să-i 
apere și să-i păstreze toate libertățile și drepturile împotriva unei armate mari străine 
și față cu cerințele unui mare război”.29 În ciuda tuturor decepțiilor cauzate de preve-
derile păcii de la San Stefano și a Tratatului de la Berlin (care confi scau României su-
dul Basarabiei și condiționau recunoașterea independenței prin acordarea de drepturi 
evreilor), prestigiul câștigat de Carol I, prin război, nu avea să fi e diminuat. Hotărârile 
Congresului de la Berlin (cu toate că stabileau alipirea Dobrogei și a Insulei Șerpilor 
statului român) au fost acceptate cu amărăciune, prin simplul fapt că recunoașterea in-
dependenței se prezenta ca o concesie a Marilor Puteri și nicidecum nu fusese accepta-
tă ca un fapt fi resc, în urma cuceririi acesteia pe câmpul de luptă.30 Cu timpul, accentul 
avea să cadă într-un mod ostentativ pe însemnătatea istorică a evenimentului câștigării 
independenței, urmărindu-se integrarea sa în marea istorie a românilor. Astfel, aspec-
tele negative s-a încercat a fi  minimalizate (fapt ce s-a reușit în mare parte, Constantin 
Bacalbașa menționând în memoriile sale că la 1880, „Marile frământări au trecut. A 
trecut războiul, lumea s-a deprins cu pierderea Basarabiei”.31). Pentru a câștiga capital 
de imagine, liderii politici, în frunte cu Carol I, au căutat să se folosească, cât mai des, 
de evocarea Războiului de Independență în diferite momente de tensiune sau cu dife-
rite ocazii festive. Primul moment și poate cel mai important, este intrarea triumfală 
a armatelor române în București, în frunte cu Carol I, la 8/20 octombrie 1878. În ordi-
nul de zi prilejuit de acest eveniment, Carol se exprima în termeni laudativi la adresa 
eroismului soldaților români, care „prin sângele lor, au pus pe fruntea României co-
roana Independenței”, adoptând față de aceștia o atitudine paternală, prin precizarea: 
„nu am fericire mai mare decât aceea de a vă zice: Vă mulțumesc, copii!”.32 Defi larea 
a fost organizată cu mult fast, întregul oraș fi ind frumos ornamentat cu steaguri și 
lampioane. C. Bacalbașa era de părere că „niciodată Bucureștii nu au avut un atât de 
sărbătoresc aspect”.33 Cu ocazia evenimentului, a fost construit și un arc de triumf, la 
capătul șoselei Kiseleff , pe sub care au trecut în ovațiile mulțimii, trupele conduse de 
Carol (pe capitel, Arcul de Triumf purta inscripția „Apărătorii Independenței”, de-o 
parte și de alta localitățile și datele bătăliilor, iar între două colonade, „MM. LL. regale 
Domnul și Doamna și fama cu trâmbița ei”.34 O mulțime de străzi aveau să fi e redenu-
mite după localitățile în care armata română repurtase victorii sau cu nume sugestive 
legate de război (Calea Griviței; Calea Plevnei; Calea Rahovei; strada Smârdan; Calea 
Victoriei etc.) Dintr-un articol al ziarului „Românul” afl ăm și programul pe care eve-
nimentul trebuia să îl urmeze35 21 de salve de tun anunțau încă din zori, solemnitatea 

29 Memoriile Regelui Carol I ..., vol. al III-lea, p. 361.
30 I. Scurtu, op.cit., p. 118.
31 C. Bacalbașa, op.cit., vol. al II-lea, p. 85.
32 Monitorul Ofi cial, nr. 255, 16/28 noiembrie 1878, pp. 292-293.
33 C. Bacalbașa, op.cit., vol. al II-lea, p. 47.
34 Ibidem.
35 Românul, anul al XXI-lea, 7 octombrie 1878, p. 927.
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zilei. La Băneasa, locul unde trupele erau staționate încă de la ora 11 dimineața, aveau 
să fi e depuse trofeele războiului, constând în tunuri împodobite cu ghirlande de stejar 
și cu pancarte ce indicau locul de unde au fost capturate. „Măria Sa Regală Domnul” 
avea să sosească în mijlocul trupelor la ora 12, după care urma un serviciu divin cele-
brat de Mitropolitul Primat, la care asista și „Măria Sa Regală Doamna”. După acesta, 
urma defi larea armatei, în fruntea căreia se afl a domnitorul, pe sub Arcul de Triumf 
de pe Calea Victoriei, mai apoi, fi ecare corp de armată urma drumul cel mai scurt spre 
cartierul său general. Aceeași atmosferă festivă o regăsim și în momentul ceremoniei 
alipirii Dobrogei la România, însă prezența lui Carol I avea de această dată, doar un 
caracter simbolic. Acesta asistase la serviciul divin ținut la Brăila, la trecerea armatei de 
pe vaporul „Ștefan cel Mare”, călcase pe pământul dobrogean, iar după trecerea arma-
telor în revistă se întorsese în capitală (Carol avea să viziteze mai pe îndelete Dobrogea 
în 1879). De mare efect a fost Proclamația adresată dobrogenilor din 14/26 noiembrie 
1878, în care acesta adopta o poziție protectoare față de naționalitățile din nou-anexata 
provincie. Carol se exprima ca un lider echidistant, care nu acceptă discriminarea pe 
criterii etnice sau religioase, afi rmând: „Locuitorilor de orice naționalitate și religiune, 
(...) voi de acum atârnați de un Stat, unde nu voința arbitrară, ci numai legea desbă-
tută și încuviințată de națiune hotărăște și ocârmuiește (...) Religiunea voastră, familia 
voastră, pragul casei voastre vor fi  apărate de legile noastre și nimeni nu le va putea 
lovi fără a-și primi legiuita pedeapsă. Locuitorilor musulmani, dreptatea României nu 
cunoaște deosebire de neam și de religiune. Credința voastră, familia voastră vor fi  
apărate deopotrivă ca și ale creștinilor”.36

Este drept, arhitectura etnică a Dobrogei, atât de mozaicată (aici conviețuiau pe 
lângă români peste 20 de naționalități, printre care: turci și tătari, bulgari, ruși, li-
poveni, greci, germani, evrei, găgăuzi, armeni, italieni, țigani și în număr mai mic, 
unguri, francezi, muntenegreni, albanezi, austrieci, sârbi, slovaci, englezi, polonezi, 
arabi), afecta conceptul ideal de stat al românilor (un stat numai al lor), cu atât mai 
mult deranja faptul că provincia, în realitate, era în foarte mică măsură românească 
(majoritari fi ind, foarte probabil, musulmanii turci sau tătari, după patru secole de 
dominație otomană).37 Cu toate acestea, Carol câștiga un plus de imagine considerabil, 
fi ind prezentat ca liderul trimis de Providență pentru a recâștiga provinciile istorice 
românești. Astfel, acest eveniment este marcat de abundența discursurilor de laudă 
ferventă și adesea exagerată, în care se făcea apologia reintegrării vechii posesiuni a 
lui Mircea cel Bătrân la patria mamă. Însă, este necesar a aminti și discursurile care 
descriau într-un mod negativ anexarea Dobrogei (mai ales că aceasta venea împreună 
cu pierderea sudului Basarabiei), schițând un tablou deloc seducător al noii provincii. 
Într-o broșură publicată la momentul acela, D.A. Sturdza își exprima opinia, de altfel 
la mai mulți întâlnită, despre starea Dobrogei: „o țară băltoasă, nesănătoasă și plină 

36 Constantin Giurescu, Cuvântările Regelui Carol I, vol. I: 1866-1886, București: Editura 
Fundației pentru Literatură și Artă „Regele Carol II”, 1939, p. 297.

37 Lucian Boia, Cum s-a românizat România, București: Editura Humanitas, 2015, pp. 25-26.
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de friguri, cea mai nesănătoasă țară din toată Europa”,38 iar într-un articol al ziarului 
„Românul”, se menționa că „Dobrogea este mai întreagă o mare baltă, o mocirlă febri-
feră, o țeră unde nu găsesci de cât numai miasme (...) fi ind descrisă ca o „zonă insalu-
bră”, sau „cuibul frigurilor”.39 Cu toate acestea, era conștientizat faptul că „a nu primi 
Dobrogea ar fi  o absurditate periculoasă, și că necesar era a „sci să unim Dobrogea cu 
România, să cimentăm această unire într-un mod pe cât se poate mai durabil”.40

Observăm că, pe acest trend ascendent al imaginii lui Carol în opinia publică, la 
data de 9/21 septembrie 1878, a fost propusă acordarea titlului de „Alteță Regală” 
domnitorului, printr-o hotărâre a Consiliului de Miniștri, făcându-se un important pas 
spre proclamarea Regatului. Este interesant faptul că Parlamentul, în adresele sale, a 
continuat a utiliza apelativul secular de „Măria Ta”, până după modifi carea statutului 
României, când cel de „Majestate” îi va lua locul.41

Prestigiul lui Carol crescuse considerabil, fapt ce îl determina pe Titu Maiorescu să 
constate și el, mutația survenită în statutul domnitorului: „pe acest domnitor românul 
îl simte pentru întâiași dată ca domnitorul său, la el se uită, de el este mândru, în el a 
prins încredere. Și atunci când se întorc din război, soldații și ofi țerii, cu fala biruinței 
smulse după atâtea jertfe, statul român are o armată și un popor care a început să-și 
simtă misiunea, să se perceapă ca un întreg și să-i împământenească domnitorul, până 
atunci străin, iar de acum încolo întrupat cu aspirația națională ca o nădejde și o che-
zășie a viitorului”.42 La fel surprindea schimbarea, în sens pozitiv, și Al.Em. Lahovary, 
care menționa că după „anul de glorie 1877 (...) Domnitorul Carol nu mai era de mult 
principele străin, pe care-l aclama mulțimea pe străzile Bucureștiului în ziua de 10 Mai 
1866. Era acel care dăduse înapoi țării independența pierdută de veacuri, comandantul 
trupelor de la Plevna, a acelei armate care-i fusese grija de căpetenie din cel dintâi ceas 
al domniei sale, prevăzând încă de atunci viitorul”.43 

Sentimentul comun față de Carol I, în urma Războiului de Independență, era în-
tr-adevăr unul diferit, prin prisma faptului că el își demonstrase atașamentul deplin 
față de țara, în fruntea căreia se afl a. Conducând personal trupele românești pe frontul 
antiotoman, dovedindu-și demnitatea în raporturile remarcabile pe care le-a avut cu 
țarul rușilor (obținând comanda armatelor ruso-române la Plevna), fi ind prezent pe 
câmpul de luptă, în mijlocul soldaților, înfruntând alături de aceștia condițiile vitrege 

38 Ibidem.
39 Românul, anul al XXI-lea, 7 octombrie 1878, p.927.
40 Ibidem.
41 Vasile-Alexandrescu Urechia, Din tainele vieței. Amintiri contimporane (1840-1882), ediție în-

grijită, studiu introductiv, tabel cronologic, note și glosar de Leonidas Rados, Iași: Editura 
Polirom, 2014, p. 340.

42 Titu Maiorescu, Istoria politică a României sub domnia lui Carol I, ediția postfațată de Stelian 
Neagoe, București: Editura Humanitas, 1994, p. 114.

43 Alexandru Em. Lahovary, „Regele Carol I și politica externă”, extras din Revista Fundațiilor 
Regale, nr. 5, mai 1939, București: Editura Monitorul Ofi cial și Imprimeriile Statului, 
Imprimeria Națională, 1939, p. 5.
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în care a fost purtat războiul (viscol, ploaie), Carol a câștigat simpatia mulțimilor.44 
Prezența lui în mijlocul Armatei Române, deciziile pline de demnitate și voință politi-
că, i-a sporit fermitatea în sprijinirea tuturor acțiunilor ce au urmat, pentru confi rma-
rea independenței Statului român.

44 I. Scurtu, op.cit., p. 125.
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Carol I militar.
Imaginea Salvatorului în mentalul românilor din timpul Războiului de Independență

Rezumat: Momentele de intensitate ridicată din preajma declanșării Războiului de Independență 
(bombardarea orașelor românești de la Dunăre, concomitentă intrării trupelor rusești pe teritoriul 
României) au generat o stare de zbucium sufl etesc, de încordare și panică, în care adesea se făcea apel 
la persoana domnitorului. Stările de angoasă, de frică teribilă, în fața unui război al cărui deznodământ 
nu putea fi  anticipat, au dat naștere unor sentimente izvorâte dintr-o situație într-adevăr excepțională, 
ce au cerut, în imaginarul colectiv, un anumit tip de lider, și anume, Salvatorul. Primele bombardamente 
au amplifi cat sentimentul insecurității, alimentând nevoia refugierii sub aripa protectoare a domnitorului. 
Apelurile către acest Salvator, în ipostaza căruia Carol a știut să pozeze, nu au putut avea decât un 
efect pozitiv asupra imaginii și prestigiului său în țară. Acestuia îi erau conferite atributele unui protector 
chemat acum, în momente culminante, să preia destinele țării și să le conducă spre un viitor ilustru. 

Cuvinte cheie: Carol I, mentalități colective, imaginar, Salvator, Războiul de Independență.

Carol I military man.
The Savior’s image in romanians perception, during the Independence War

Abstract: The high intensity moment triggered by the outburst of the Independence War (the bomb-
ing of Roumanian cities along Danube River, concomitant with the passing onto Roumanian territory of 
Russian troops) has generated a state of anxiety, tension and panic. In this context the ruler was often 
appealed. The state of anguish and terrible fear against a war whose outcome could not be anticipated, 
has led to a new feeling sprung by this exceptional situation. All this created in the collective imaginary a 
need for a certain type of leader: the Savior. The fi rst bombings led to an enhanced sense of insecurity, 
increasing the urge to seek for refuge under the leader’s protective wing. Carol I knew how to pose in 
this new state, and all the appeals that were made towards his person, have added more to his image 
and prestige throughout the country. He was given the image of a protector, conjured in times of distress, 
to take over the country’s destiny and lead it to a mighty future.

Keywords: Carol I, collective mentalities, imaginary, Savior, Independence War.
 


