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Istoria Românilor în Timpul Celor Patru Regi (1866-1947) 

volumul II, FERDINAND I, ediŃia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura 

Enciclopedică, Bucureşti, 2010, 216 p. (3 anexe, un document, 42 de ilustraŃii, 

o hartă, indice de persoane) 

 
Despre lupta românilor pentru întregirea Ńării, pentru înfăptuirea statului 

naŃional unitar, în împrejurările desfăşurării primei conflagraŃii mondiale, există, 
în mod explicabil, o bogată literatură de specialitate. Curentele de opinie din Ńară 
privind modalitatea realizării idealului naŃional al tuturor românilor, după 
izbucnirea războiului ; presiunile exercitate de marile puteri asupra României cu 
scopul antrenării acesteia în război; îndelungatele şi dificilele negocieri politico-
diplomatice duse de guvernul de la Bucureşti cu reprezentanŃii Antantei în vederea 
încheierii cunoscutelor convenŃii din 4/17 august 1916, prin care viitorii aliaŃi 
garantau satisfacerea dezideratului unirii cu România a teritoriilor româneşti din 
Austro-Ungaria; evenimentele militare şi politice ce au urmat până la capitularea 
Puterilor Centrale, odată cu dezagregarea Imperiului łarist şi a Imperiului Dualist 
al Habsburgilor, context în care s-au desfăşurat actele Marii Uniri din 1918, toate 
acestea au făcut obiectul a numeroase studii şi articole, precum şi a mai multor 
monografii. 

Pe măsura trecerii anilor, baza documentară pentru elaborarea unor 
asemenea lucrări s-a lărgit, odată cu posibilitatea cercetării unor fonduri de 
documente în arhivele româneşti şi străine. Însă rezultatele acestor cercetări au 
fost adesea comunicate în scris, dealungul ultimelor decenii, incomplet sau într-o 
formă greu de înŃeles de cititorii fără o pregătire strictă de specialitate sau 
neobişnuiŃi de a descifra adevărul printre rânduri. 

De aceea, autorul, prof. univ. dr. Ioan Scurtu în cartea sa a prezentat 
materialul documentar brut (documente de arhivă, largi pasaje din presa vremii 
sau din literatura memorialistică).  

Lipsa unei cărŃi privind activitatea Regelui după începerea operaŃiunilor 
militare l-a determinat pe autor să-şi restrângă preocupările la Regele Ferdinand. 
Despre viaŃa în România, sub diversele ei aspecte, în timpul campaniei din vara şi 
toamna anului 1916, cât şi din vremea ocupaŃiei străine, până în momentul 
eliberării s-a scris, puŃin şi fragmentat. Fac excepŃie lucrările memorialistice, dar 
care au un caracter subiectiv. 
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În prima parte a războiului, numeroşi cetăŃeni au contribuit la sprijinirea 
soldaŃilor de pe front şi la îngrijirea răniŃilor aduşi de pe câmpul de luptă, în timp 
ce Ńara era bombardată pentru demoralizarea populaŃiei. Românii au trăit clipe de 
bucurie la aflarea ştirilor despre eliberarea unor localităŃi din Transilvania şi apoi 
au intrat chiar în panică atunci când frontul se apropia tot mai mult de Bucureşti. 
Capitala a avut parte de momente tragice când în oraş intrau trupele de ocupaŃie 
germano-bulgaro-turce, oraşul devenind reşedinŃa organelor administraŃiei 
germane. Lucrarea de faŃă ne comunică informaŃii despre participarea României la 
războiul pentru unitatea naŃională, Unirea cea Mare, Încoronarea de la Alba Iulia, 
ConstituŃia din 1923 şi sfârşitul domniei. Prin documentele inedite puse în 
circuitul cercetării istorice, prin reconstituirea climatului politic, cultural, social şi 
psihologic din România anilor 1916 – 1927, pe baza studierii fondurilor 
arhivistice şi a literaturii memorialistice, cartea se adresează specialiştilor. Prin 
citatele numeroase şi din însemnările zilnice şi memoriile unor martori oculari sau 
chiar participanŃi la evenimentele evocate, cititorii au fost introduşi în atmosfera 
epocii. Lucrarea este concepută într-o manieră sintetică, dar cuprinzătoare. Una 
din calităŃile sale constă în faptul că de multe ori indeamnă cititorul la reflecŃii pe 
marginea ideilor communicate, ceea ce îi imprimă lucrării o notă euristică. 
Nutresc convingerea că lucrarea va constitui un ghid metodologic util studenŃilor, 
masteranzilor şi doctoranzilor, dar şi profesorilor şi a tuturor celor interesaŃi de 
cercetarea ştiinŃifică. 
 

 

 
 


