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Daniel Dieaconu (coord.), Carol al II-lea și sfârșitul democrației. Un rege, un cult, o camarilă,
Piatra-Neamț: Editura Cetatea Doamnei, 2018, 400 p.

Volumul este o contribuție a unui colectiv condus 
de Daniel Dieaconu, format din profesori nemțeni, 
dar nu numai, specialiști în istorie contemporană, care 
au acordat atenție acestei perioade prin lucrări de li-
cență, master, gradul I sau doctorat, multe dintre ele 
văzând deja lumina tiparului. Bibliografi a este boga-
tă, fapt reliefat în „Introducerea” care deschide acest 
volum, documentarea făcându-se în mai multe insti-
tuții: biblioteci („Metropolitană” – București; „G.T. 
Kirileanu” – Piatra-Neamț, „Mihai Eminescu” – Bicaz, 
„Constantin Turcu” – Grințieș–Neamț; „I.N. Roman” 
– Constanța; Biblioteca Universitară Cluj-Napoca, 
Biblioteca Universitară Suceava, Biblioteca Muzeului 
de Istorie Piatra-Neamț, Biblioteca Academiei Române), arhive: Serviciul Arhivelor 
Istorice Centrale București, Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Neamț, Serviciul 
Județean al Arhivelor Naționale Constanța. S-au folosit documente de arhivă, fonduri 
mai mult sau mai puțin cunoscute; colecții de documente, lucrări de epocă, studii isto-
rice, memorialistică, biografi i, beletristică, articole și cărți de istorie, generale sau con-
centrate asupra perioadei sau temei de cercetare. 

Volumul este dedicat unei perioade deosebite din istoria României, cea interbelică, 
dar, concentrându-se pe fi gura principelui și apoi a regelui Carol al II-lea, va acoperi 
temporal o perioadă mai lungă: 1893-1953, durata vieții lui Carol, cu o atenție mai 
mare acordată domniei sale – 1930-1940.

„Cuvântul înainte” aparține inspectorului școlar, pe disciplina istorie, profesor 
Elena Preda, care face o trecere prin lucrare, remarcând contribuția autorilor în ceea 
ce privește istoria locală, realizându-se de altfel și un studiu de caz cu surse arhi-
vistice inedite dedicat regimului carlist în județul Neamț. Evidenția bogăția surselor 
documentare, constatând numărul notelor bibliografi ce, peste 1.500. Un studiu intro-
ductiv a fost dedicat acestei teme de cercetătoarea Mihaela Verzea, de la Complexul 
Muzeal Neamț, care sesiza faptul că tema este insufi cient tratată de istoriografi a ac-
tuală, dată fi ind complexitatea ei. Viața și opera politică a lui Carol al II-lea au fost 
urmărite în două capitole, de la 1893 și până la 1953, fi ind prezentate în subcapitole 
copilăria, adolescența, primele iubiri, căsătoriile, renunțările la tron, exilul autoim-
pus, „restaurația”, domnia și impunerea regimului autoritar, rapturile teritoriale, ab-
dicarea, ultima pribegie. 
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În capitole separate au fost prezentate camarila regală și instituțiile puterii, cre-
ate de Carol: Straja Țării, Frontul Renașterii Naționale și Ministerul Propagandei 
Naționale. 

Cultul personalității Regelui este o parte consistentă a lucrării și a fost concentrat în 
mai multe subcapitole, ilustrându-se instrumentele puterii, pentru cultul Regelui: pre-
sa, cultura, radioul, televiziunea, cinematografi a sau unele instituții și edifi cii. Acestei 
părți i se adaugă capitolele dedicate ceremoniilor domniei Regelui Carol al II-lea și în 
special ale regimului autoritar carlist, acordând atenție festivităților ce se desfășurau 
prin grija monarhului, contribuind la crearea unei imagini hiperbolizate a unui erou 
al istoriei românilor, un salvator al neamului. Cea mai importantă festivitate, ce-a fost 
dedicată „restaurației” („Sărbătorile Restaurației”), specifi că regimului, ocupă cel mai 
mult spațiu în această parte a lucrării, în care s-au folosit surse inedite de arhive și 
presa timpului.

Cartea este o frescă a lumii românești, pentru mai bine de jumătate de secol, cu 
o atenție mai mare acordată perioadei interbelice, în culori mai aspre sau mai calde, 
a scenei politice, cu limitele ei, a monarhiei, cu luminile și umbrele ei. Așa cum au 
remarcat mulți dintre autori, viața și domnia lui Carol al II-lea au fost sub semnul 
controversei, de aceea, un studiu pertinent are nevoie de o vastă bibliografi e: arhive, 
presă, memorialistică, studii istorice, colecții de documente, articole istorice, literatură 
etc. Pentru a ocoli subiectivismul sau chiar patimile, care s-au născut încă din timpul 
vieții lui Carol al II-lea, s-a încercat oferirea a cât mai multe opinii și cât mai multe 
poziții, pentru o cât mai judicioasă și obiectivă prezentare și interpretare. Acesta este 
unul dintre cele mai mari merite ale acestei lucrări, care devine o sinteză amplă a unei 
domnii și a unei perioade din istoria României. 

Mirela TOPOLICEANU


