
220

Robert Service, Ultimul țar: Nicolae al II-lea și Revoluția Rusă,
traducere din engleză de Irina Negrea, București: Editura Trei, 2019, 415 p.

Reputatul istoric britanic Robert Service, 
unul dintre cei mai cunoscuți specialiști în 
istoria Rusiei și a personalităților sale con-
temporane, propune în anii Centenarului 
Marelui Război, un volum care a primit cele 
mai merituoase aprecieri. Este vorba despre 
o biografi e a ultimilor luni din viața țarului 
Nicolae al II-lea și a familiei sale. Apărută 
în anul 2017, la o sută de ani de la eveni-
mentele ce au dus la abdicarea „ultimului 
Țar”, la prestigioasa Editură Macmillan, 
cartea lui Robert Service a fost repede tra-
dusă în mai multe limbi, iar după doi ani a 
apărut și ediția românească la Editura Trei, 
în traducerea foarte bună a Irinei Negrea. 

Demersul istoricului englez nu este 
unul facil sub nici o formă, pe lângă do-
cumentările aprofundate și greu de ăcut, 
Robert Service realizează un tablou com-
plex al familiei imperiale ruse în ultimele 
luni de viață. Folosirea unei palete vaste de surse, multe dintre ele inedite, oferă 
autorului posibilitatea să reconstituie minuțios nu numai evenimentele din cadrul 
familiei imperiale și cele cu referire la ei, dar și reacțiile și stările sufl etești ale aces-
tora. Bunăoară, folosirea însemnărilor personale ale lui Nicolae al II-lea, rapoartele 
diverselor anchete, mărturiile celor care l-au cunoscut sau cu care a intrat în contact 
în acele vremuri tulburi, ne oferă o biografi e complexă, intimă a celui care a stârnit 
atâtea controverse în timpul vieții și, mai ales, după moartea sa. Este lăudabilă ati-
tudinea autorului, care păstrează, pe tot parcursul lucrării o atitudine echidistantă 
față de cele două poziții predominante: cea a celor care au văzut în țar un conducă-
tor capabil, familist, cu cele mai bune intenții față de misiunea sa și față de supuși, 
iar, pe de altă parte, a celor care îl consideră un autocrat lipsit de scrupule și viziune, 
dezinteresat de modernizarea reală a imperiului și de bunăstarea poporului pe care 
îl conducea. 

Chiar dacă, per ansamblu, atitudinea autorului este una neutră, Robert Service 
nu ezită să intervină pertinent în cele mai aprinse chestiuni ce privesc deciziile și 
atitudinile unor personaje din perioada studiată. Astfel, teme ce se afl au sub auspi-
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ciile incertitudinii, devin acum mult mai clare: relația lui Nicolae al II-lea cu soția 
sa și Rasputin, decizia de renunțare la tron, posibilitatea plecării, după abdicare, a 
familiei imperiale în Anglia, cine și de ce a hotărât executarea întregii familii țariste, 
existența unei supraviețuitoare etc. Toate acestea benefi ciază de o analiză excelentă 
a autorului, care face o muncă reală de detectiv printre numeroasele surse și indicii 
ce îl duc la concluziile fi nale. Între toate aceste evenimente, ce se desășoară uneori 
cu încordare și tensiune maximă, alteori cu resemnare și speranță în cadrul familiei 
țariste, se distinge personalitatea complexă a țarului. Service reușește în șirul eve-
nimentelor ce se succed cu o tensiune tot mai ridicată, să creioneze în chip realist 
trăsăturile ultimului conducător Romanov în toată profunzimea lor. Mult timp cât a 
condus țara, a fost acuzat de duplicitate sau de mascare a adevăratelor sale intenții 
și sentimente însă, după abdicare, la Țarskoe Selo, Tobolsk sau Ekaterinburg, citi-
torii au posibilitatea de a pătrunde în intimitatea acestui mare personaj și a familiei 
sale. Măiestria cu care autorul redă unele conversații, gânduri ale țarului, mărturii 
ale celor din preajmă, ne oferă posibilitatea de a trăi și a participa la drama acestora. 

Parcurgând paginile acestei cărți avem, practic posibilitatea de a pătrunde în 
intimitatea trăirilor lui Nicolae al II-lea. Este probabil cel mai reușit portret ce i s-a 
ăcut până acum. Vom cunoaște slăbiciunile și greșelile pe care le-a ăcut țarul și ța-
rina, încăpățânarea cu care au ignorat sfaturile bune ale celor din anturajul lor, dar 
și calitățile umane cu care au fost înzestrați și care le-au fost greu puse la încercare 
de boala fi ului Aleksei.

Cartea istoricului britanic este, cu atât mai importantă, cu cât ea nu se rezumă în 
a prezenta biografi a ultimului țar rus și a familiei acestuia, demersul este unul mult 
mai elocvent în a înțelege cum a fost posibilă prăbușirea unei lumi, cea a „vechiului 
regim” și transformarea totală a unuia dintre cele mai importante imperii din istoria 
modernă și contemporană. 

Odată cu schimbările profunde din Rusia și dispariția violentă a familiei impe-
riale, Europa și lumea se vor schimba în mod considerabil după încheierea Marelui 
Război. Practic, lumea lui Nicolae al II-lea va dispărea odată cu el, iar pentru a în-
țelege cum a fost posibil acest lucru, cartea lui Robert Service reprezintă una dintre 
cele mai edifi catoare analize.
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