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ABSTRACT: The book, King Ferdinand I – Word for the Union of the
Romanian people. A true story – Basarabia 1918, does not happen by
chance in the centennial year, it is an important overview of the life and
work of Romania’s unifier sovereign, King Ferdinand I. The story, as the
author himself calls, is accompanied by a large number of photographs,
complementing each other with the very well-written text.
This story carries the reader from the childhood of the future sovereign,
“unfolding in a near-casino atmosphere imposed on his whole family
by the high hand of his grandfather, the former successor to the throne
of Prussia, Prince Carol of Hohenzollern (1811–1885)” by adolescence
and his life as a student at Düsseldorf school, and until the completion
of his masterpiece, the Great Union (the volume actually stops at the
unification of Basarabia).
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Cartea Regele Ferdinand I Cuvânt pentru unirea neamului românesc. O
poveste adevărată – Basarabia 1918 nu întâmplător apărută în anul cente‑
nar reprezintă o importantă vedere de ansamblu asupra vieții și operei
suveranului întregitor al României, Regele Ferdinand I. Povestea, așa cum
autorul însuși o numește, este insoțită de un important număr de fotografii
care se completează reciproc și atrăgător cu un text foarte bine scris.
Această poveste poartă cititorul din copilăria viitorului suveran care
s-a desfășurat „într-o atmosferă aproape cazonă, impusă întregii familii de
mâna de fier a bunicului său, fostul succesor la tronul Prusiei, prințul Carol
Anton de Hohenzollern (1811–1885)”, prin adolescența și viața sa ca elev pe
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băncile școlii din Düsseldorf, și până la
împlinirea operei sale de căpătâi, Marea
Unire (volumul se oprește, de fapt, la uni‑
rea Basarabiei).
Sunt prezentate, desigur, momente
importante din viața principelui
Ferdinand Viktor Albert Meinrad von
Hohenzollern-Sigmaringen, mai cu seamă
cele care arată legătura dintre viitorul
rege și țara sa. Cititorii află, astfel, despre
prima vizită a acestuia în România, prilej
cu care s-a hotărât el să fie moștenitorul
tronului. Aflăm că Ferdinand era un bun
și pasionat militar. În „poveste” este
Foto: Coperta cărții: Neculai
citată regina Maria: „Ferdinand era până
Moghior: Ferdinand I – cuvânt
pentru unirea neamului românesc.O
în adâncul firii soldat, el adora armata, și
poveste adevărată. Basarabia 1918,
cel puțin în această privință i se lăsa mai
Editura Tipo MC, Oradea, 2018.
multă inițiativă. Cum el era conștiincios și
muncitor, nici cel mai obositor detaliu militar nu izbutea să-l plictisească.”
Desigur nu este dat uitării momentul în care Regele Ferdinand a făcut,
asumându-și toate consecințele pe plan personal, alegerea în favoarea țării
sale de adopție și în. detrimentul familiei și țării de origine.
Domnul dr. Constantin Moșincat a scris un foarte inspirat Cuvânt de
laudă acestei cărți. Redam începutul acestui laudatio: „Cu nespusă bucurie
ne-am aplecat asupra acestei minunate povestiri istorice, primită spre lectură de
la distinsul prieten Neculai Moghior, de care mă leagă o frumoasă prietenie din
timpurile în care slujeam sub flamura aceleiași prestigioase instituții: Muzeul
Militar Național, instituție ce poartă emblematicul nume: „Regele Ferdinand I”.
Autroul face, în cele 21 de pagini ale cuvântului său, o încadrare
cronologică a evenimentelor prezentând, totodată, cu maiestriea și
rigoarea specialistului, informații istorico-militare, puțin accesibile citi‑
torului ne avizat, dar atât de necesare pentru înțelegerea contextului
istoric, a personalității regelui Ferdinand și a importanței realizărilor sale
remarcabile.
Cititorul află, astfel, cum au luat naștere cele două alianțe politico
militare care s-au confruntat în războiul mondial, care au fost cauzele ime‑
diate sau mai vechi ale acestuia, care au fost motivele reale și pretextele
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care au dus la izbucnirea conflictului. De asemenea în prefața cărții aflăm
și care a fost poziția României în cadrul acestor alianțe, cum și de ce a avut
loc o reorientare a politicii externe românești și care au fost rezultatele
acestei atitudini. Foarte importantă ni se pare prezentarea, chiar dacă suc‑
cintă, a cronologiei evenimentelor. Aceasta permite cititorului ne specialist
înțelegerea mai bună a desfășurării evenimentelor.
Revenind la „poveștile” lui Neculai Moghior (căci fiecare capitol repre‑
zintă o poveste în povestea cărții) putem spune că acestea sunt reale. Avem,
așadar, de a face cu povești adevărate din istoria neamului nostru.
Acest lucru este demonstrat de multele citate din personalități și din
documente ale vremii, cuvinte care sunt analizate și interpretate inclusiv
cu ajutorul solidului aparat critic folosit de autor.
Apariția acestui volum în anul în care sărbătorim Centenarul Marii
Uniri nu este, desigur, întâmplătoare. Regele Ferdinand a fost, fără îndo‑
ială, una dintre personalitățile cu rol decisiv în realizarea Marii Uniri și
personalitatea care, în conștiința populară, este, imediat și nemijlocit, aso‑
ciată acestui eveniment de referință al istoriei României.
De altfel Regele Ferdinand pare a fi o personalitate dragă domnului
profesor Neculai Moghior. Cartea de față este o fericită continuare a volu‑
mului Cuvânt pentru întregirea neamului românesc – Ferdinand I precum și
a volumului de istorie în imagini Ferdinand I Regele întregitor de țară. Dat
fiind că subiectul este departe de a fi epuizat cred că putem să mai așteptăm
și alte volume, cel puțin de aceeași valoare, din partea domnului profesor
Moghior, mai cu seamă că, la ceas aniversar, apariția unui asemenea volum
trebuie salutată și lăudată!

