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Abstract: 
Our article mainly focuses on showcasing the involvement of King Charles the IInd in 
the cultural life of Romania from 1930 to 1940. He was the one to carry out the most 
extensive cultural development strategy, by generously supporting people of culture 
through scholarships and awards and publishing the works of many Romanian 
writers in the Review of Royal Foundations, for large print runs that were available 
to everyone. Lucian Blaga was one of the writers acknowledged for their cultural 
activity, the Transylvanian philosopher being among those who were in the king’s 
good graces: Charles the IInd participated in the solemn sitting in which Blaga was 
elected member of the Romanian Academy; he also referred him for the position of 
Under-Secretary of State to the Ministry of Foreign Affairs in the government led by 
Goga and Cuza; then he appointed him Minister Plenipotentiary of Romania to 
Portugal and enabled him to become full professor at „Ferdinand I” University of Cluj. 
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Abstract: 
Articolul nostru se concentrează în principal pe evidențierea implicării Regelui Carol 
al II-lea în viața culturală a României din 1930 până în 1940. El a fost cel care a 
realizat cea mai amplă strategie de dezvoltare culturală, prin sprijinirea generoasă 
a oamenilor de cultură prin burse și premii și publicări. lucrările multor scriitori 
români din Revista Fundațiilor Regale, pentru tiraje mari care erau la îndemâna 
tuturor. Lucian Blaga a fost unul dintre scriitorii recunoscuți pentru activitatea lor 
culturală, filosoful ardelean fiind printre cei care au fost în bunăvoința regelui: Carol 
al II-lea a participat la ședința solemnă în care Blaga a fost ales membru al 
Academiei Române; l-a îndrumat și pentru funcția de subsecretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe în guvernul condus de Goga și Cuza; apoi l-a numit 
ministru plenipotențiar al României în Portugalia și ia permis să devină profesor 
titular la Universitatea „Ferdinand I” din Cluj. 
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Regele Carol al II-lea protectorul noii generații de scriitori 
În deceniul de domnie (1930-1940), Carol al II-lea a avut numeroase 

realizări în plan cultural și a acordat un sprijin generos intelectualilor și 
așezămintelor culturale românești. Prin intermediul Fundațiilor Culturale 
Regale a urmărit politici culturale cu scopul naționalizării maselor.  
Prin sprijinirea intelectualilor naționaliști și a activiștilor culturali, Carol 
al II-lea transformă Fundațiile Culturale Regale într-un adevărat promotor 
al naționalismului cultural. Irina Livezeanu explică naționalismul cultural 
al intelectualilor ca o încercare de a compensa slăbiciunea societății civile 
(sau chiar urbane) românești printr-o politică culturală activă.3 

Regele Carol al II-lea, intuind necesitatea creării imaginii unui lider 
providențial patriot și devotat țării, declara că dorește să fie un 
„Brâncoveanu al culturii românești” (aluzie la dezvoltarea culturală din 
perioada domniei acestui prinț Valah), iar contemporanii l-au supranumit 
„Voievodul culturii” (folosirea termenului „voievod” nu este întâmplătoare 
căci el ne trimite la o cultură și la un limbaj politic medieval), cum însuși 
declara, în august 1930, într-o scurtă cuvântare: „În mine bate același 
suflet românesc și, după pilda voievozilor români susținători ai culturii 
neamului românesc, îmi iau angajamentul să fiu și un Voievod al Culturii 
Românești”4  

Suveranul a înființat două Fundații Culturale aducând o mare 
contribuție în domeniul culturii scrise din prima jumătate a veacului  
al XX-lea, la fel a ca și înaintașul său Carol I. Din punctul nostru de vedere, 
marea sa realizare pe plan cultural este crearea Fundației Regale Carol  
al II-lea, cu Editura Fundației Regale pentru Literatură și Artă și, în 1934, 
a importantei publicații Revista Fundațiilor Regale prin care a sprijinit și 
finanțat oamenii de cultură. Începând din ianuarie 1934 până în 
decembrie 1947, în revista Fundațiilor Regale au publicat personalități ca: 
Nicolae Iorga, Adrian Maniu, Victor Eftimiu, Barbu Brezianu, Valeriu 
Marcu, Emanoil Ciomac, Mircea Eliade, George Călinescu, Mircea 
Vulcănescu, Emil Cioran, iar Șerban Cioculescu și Constantin Noica au avut 
rubrici speciale. 

Pentru cei preocupați de problemele gândirii contemporane Carol  
al II-lea a creat „Biblioteca de Filosofie Română” unde au fost publicate 
operele gânditorilor români reprezentativi: D. D. Roșca, T. Vianu,  

 
3 Livezeanu, Irina, (1998), Cultură și naționalism în România Mare 1918-1930, București, 
Editura Humanitas, p. 24. 
4 ANIC, (1940) fond Casa Regală. Miscelanee, dosar 632, f. 26; Cuvântările Regelui Carol 
II, 1930-1940, vol. I, Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă «Regele Carol II», 
Bucureşti, p. 32, 46. 
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M. Eliade, L. Blaga, P. P. Negulescu, M. Ralea. Prin Fundațiile Regale s-au 
acordat burse și premii unor oameni de cultură ca: George Enescu, 
Constantin Brâncuși, George Emil Palade, Mircea Eliade, Emil Cioran, 
Constantin Noica. 

Datorită proiectelor culturale ale lui Carol al II-lea, numeroși 
intelectuali mizau pe capacitatea suveranului de a le susține proiectele de 
reformă culturală. Astfel, activitatea fundației sale culturale ar fi trebuit să 
aibă ca scop descentralizarea și personalizarea inițiativei înfăptuirii 
„statului cultural”, suveranul român susținând primatul culturii naționale 
drept temelie a noului stat5. 

 
Lucian Blaga sub protecția regală 
Nu se poate spune că lui Lucian Blaga i-au fost recunoscute meritele 

numai de către regele Carol al II-lea căci, nu își încheiase încă misiunea de 
atașat de presă pe lângă Legația României la Varșovia, începută în 
noiembrie 1926, că prin înalt ordin regal, Suveranul României Ferdinand 
I i-a conferit, în iunie 1927, Ordinul Steaua României în grad de cavaler. 
Așa a ajuns Blaga să fie cel mai tânăr atașat de presă care a primit înalta 
distincție, înaintea multor colegi din generația lui. Cu siguranță rapoartele 
trimise de Blaga la București, unele ajunse și la guvern sau pe biroul 
suveranului, privind modul în care presa poloneză oglindea situația din 
România au cântărit greu la propunerea de către Ministerul Afacerilor 
Străine de a i se acorda tânărului atașat cultural înaltul ordin. 

Se poate lesne observa că, în perioada activității diplomatice, Blaga 
relata în rapoarte, onest, echilibrat, fără implicare politică, despre articole 
din presa internațională care aveau subiecte diverse ca: evenimente la 
care participa regele Carol al II-lea (întâlnirea cu regele Boris al Bulgariei, 
vizita regală în Basarabia, vizita regală la Paris împreună cu ministrul de 
externe Nicolae Titulescu sau vizitele de la Belgrad, Paris, Londra și 
Bruxelles din anul 1937) relațiile diplomatice stabilite de ministrul 
Titulescu, schimbările de guverne din România și nu în ultimul rând, 
informațiile din ziarele europene despre Elena Lupescu, articole cu titluri 
care de care mai incitante „Criza dinastică în România”, „Complot ofițeresc 
împotriva unei femei”, „Doamna Lupescu, regina neîncoronată a 
României”, „D-na Lupescu și regele ei” sau mai dure „Doamna Pompadour 
din Micul Paris”.6 

 

 
5 CAROL al II-lea Scrisoarea Alteței Sale Regale Principelui Moștenitor către Î.P.S. 
Mitropolitul Primat și către d-nii Miniștri al Instrucțiunii și al Cultelor și Artelor, Albina. 
Revistă enciclopedică populară, anul XXI, nr. 16-17, 7-14 mai 1922, p. 259. 
6 Țugiu, Pavel, (1995), Lucian Blaga – Din activitatea diplomatică (rapoarte, articole, scrisori, 
cereri, telegrame). Anii 1927–1938, vol. I, Editura Eminescu, București, p. 138-149. 
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În anul 1931, Lucian Blaga, trimitea la Palat, în spiritul epocii, ca 
multe alte remarcabile personalități culturale, două exemplare din Eonul 
dogmatic, încercând, astfel, să atragă atenția regelui asupra sa. 

Încă de la înființarea Academiei Române, suveranii României erau 
protectori, președinți de onoare și invitați permanenți. Carol al II-lea, la fel 
ca și înaintașul său Carol I, a prezidat ședințe ale Academiei Române, 
exprimându-și deseori bucuria de a se afla printre academicieni. 

În anul 1936, Blaga a fost ales membru titular al Academiei. Sunt 
două premiere de menționat: alegerea filosofului ardelean în Academia 
Română s-a făcut pe un loc special creat pentru acesta, după trei tururi de 
scrutin, în condițiile în care Nicolae Iorga s-a opus vehement primirii 
acestuia în rândul academicienilor, iar ședința solemnă a fost amânată de 
mai multe ori, până în data de 5 iunie 1937, pentru a putea participa și 
regele care dorea, cu această ocazie solemnă, să țină un discurs. 
Participarea suveranului la ședința de alegere a unui nou membru, este 
una din importantele ocazii când îi este recunoscut meritul lui Lucian 
Blaga de a fi exponentul unui noi generații de scriitori. 

Dorli Blaga, Fiica filosofului, în jurnalul său rememora pregătirea 
discursului pentru Academie și alegerea subiectului acestuia: „Blaga era 
în momentul acela cel mai tânăr academician, care n-a urmat nimănui. 
Locul s-a creat pentru el. De aceea discursul de recepție nu a fost un elogiu 
adus unui predecesor. Ci predecesorului nostru al tuturor: Satul 
românesc, din care toți ne tragem de fapt.”7 Proaspătul academician 
rostește, astfel, în prezența regelui Carol al II-lea, discursul de recepție la 
Academia Română intitulat „Elogiul satului românesc”.  

Ca o recunoaștere a succesului omul de cultură, scriitorul, filozoful 
și diplomatul Blaga, discursul de recepție a fost transmis în direct la radio. 

În discursul său, suveranul, care prezida ședința, ca președintele de 
onoare, îl elogiază pe Blaga, cel mai tânăr academician, la numai 41 de ani: 
„Am ținut să asist la această recepție pentru că ea are o mare însemnătate. 
Academia primește în sânul ei pe primul reprezentant al unei noi școli 
românești, pe primul reprezentant al talentelor literare românești de după 
război. Recepția lui Lucian Blaga la Academia Română este consacrarea 
oficială și definitivă a literaturii actuale românești”8. Creația lui Blaga avea 
doua mari calități, care-l atrăgeau pe Carol al II-lea: se inspira din lumea 
rurală, dar într-o factura modernă. Satul pentru Blaga este locul unic în care 
omul își poate găsi liniștea interioară. Așa că, elogiindu-l pe Blaga, 
suveranul găsea prilejul să îmbine teme sale favorite: satul și cultura. 

 
7 Blaga, Dorli, (2012), Tatăl meu, Lucian Blaga, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, 
Humanitas, Bucureşti, 2012, p. 302. 
8 Analele Academiei Române, (1937), LVII (1926/1937), Bucureşti, p. 190. 
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Într-o scrisoare adresată lui Basil Munteanu, noul a academician 
confirmă atitudinea, deosebit de elogioasă, a regelui:,,Iar discursul regelui 
a fost o senzație, cum n-a fost alta la Academie: a ținut să declare că se 
identifică întru totul cu felul cum văd eu viitoarea evoluție a culturii 
române și a luat atitudine fățișă împotriva poporanismului, 
semănătorismului și a citadinismului. Iorga a avut o incredibilă izbucnire 
de furie, după ședință. Regele m-a felicitat, dar în discurs a spus că felicită 
mai ales Academia pentru alegerea mea.”9  

Decizia lui Lucian Blaga din 1946 de a intra în Partidul Național 
Popular, care era o anexă a Partidului Comunist, pentru numai o lună, 
sfătuit de asistentul său de la catedra de filosofia culturii, Zevedei Barbu, 
cu scopul de a putea publica, are drept consecințe nefaste: „interdicția 
totală de publicare și prin reorganizarea Academiei Române din anii 
1948-1949, scriitorul ardelean n-a rămas în poziția de academician, ca alți 
colegi de-ai săi, ci «s-a trezit privat» de dreptul de a face parte din 
rândurile membrilor activi ai Academiei RPR”10  

La 1 februarie 1937, după ce s-a produs demiterea lui Nicolae 
Titulescu din funcția de Ministru de Externe, Lucian Blaga este transferat din 
nou la Berna, unde rămâne doar un an, când proaspătul premier Octavian 
Goga, soțul Veturiei, rudă cu Blaga, îl numește subsecretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, conducând, conform Deciziei guvernamentale, 
practic, toate problemele de relații externe ale ministerului. Numai că la  
10 februarie 1938, guvernul Goga-Cuza demisionează și, în mod firesc, 
Lucian Blaga nu mai poate rămâne în funcție, fiind numit, o lună mai târziu, 
la 11 martie 1938, prin semnăturile Regelui Carol al II-lea, Miron Cristea,  
Gh. Tătărăscu (ministru ad-interim) și Nicolae Petrescu-Comnen, ministru 
de Externe în exercițiu, ca ministru plenipotențiar în Portugalia. Filosoful 
ajunge la Lisabona pentru a-și prelua postul la 10-11 aprilie 1938 și rămâne 
până la 1 aprilie 1939, când cariera diplomatică a lui Blaga se încheie pentru 
a urma o nouă etapă cea de profesor universitar.  

Fără îndoială, Blaga a fost ajutat de Carol al II-lea să ajungă 
subsecretar de stat la Ministerul de Externe în guvernul Goga-Cuza și 
ministru plenipotențiar al României în Portugalia și tot regele i-a facilitat 
obținerea catedrei de profesor universitar titular la Universitatea 
„Ferdinand I” din Cluj. Lucian Blaga a intrat la universitatea clujeană, nu la 
invitația corpului academic sau prin concurs ci prin înalt decret regal era 
numit profesor titular la catedra de filosofia culturii, începând cu data de 
1 octombrie 1938. După 10 ani de profesorat, Blaga a fost eliminat de la 

 
9 Munteanu, Basil, (1979), Corespondenţe, Editura Ethos-Ion Cuşa, Paris, p. 172. 
10 Ţugui,  Pavel, (1998),  Amurgul demiurgilor. Arghezi, Blaga, Călinescu (Dosare literare), 
Editura Floarea Darurilor, Bucureşti, p. 109. 
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catedră, lucrând într-un post umil, bibliotecar la Biblioteca Academiei 
Române din Cluj. 

În anul 1938, regele Carol al II-lea decretează dictatura regală și 
desființarea partidelor politice, înlocuindu-le cu un partid unic, Frontul 
Renașterii Naționale, înființat prin decretul lege nr.4321/15 decembrie 
1938. În aceeași zi, 50 de personalități vor înainta Ministerului Justiției 
cererea de autorizare pentru funcționarea noului partid. Între aceste nume 
mari de miniștri și foști miniștri, personalități culturale și militari de 
profesie ca Petre Andrei, Constantin Angelescu, Dumitru Alimănișteanu, Ion 
Bujoiu, Armand Călinescu, Mitiță Constantinescu, Grigore Gafencu, Eftimie 
Gherman, Mihail Ghelmegeanu, Dimitrie Gusti, Iuliu Hațieganu, Victor 
Iamandi, Ion Petrovici, Mihi Ralea, C. Rădulescu-Motru, este semnatar și 
Lucian Blaga.11  

Urmează un alt favor regal: Lucian Blaga este numit personal de 
Carol al II-lea senator în Frontul Renașterii Naționale, în perioada 
dictaturii regale, alături de alți mari oameni de cultură ca George Enescu, 
Mihail Sadoveanu, Emil Racoviță, Iuliu Hațieganu, unde a funcționat din 
iunie 1939 și până în vara anului 1940, când suveranul a dizolvat primul 
partid monopolist din istoria României. 

Blaga primește de la Carol al II-lea, în 10 Mai 1939, ca semn de mare 
prețuire, o decorație, Ordinul Serviciul Credincios, în gradul de Comandor, 
cel mai mare grad al acestui ordin. Carol al II-lea a creat acest ordin în anul 
1932 (conform Decretelor Regale nr. 1545 din 28 aprilie 1932 și 1590 din 
9 mai 1932) și era plasat înaintea ordinului „Steaua României” cu o 
jumătate de grad, distincție primită de Blaga de la regele Ferdinand I în 
anul 1927. 

Aniversarea a 10 ani de domnie a lui Carol al II-lea este sărbătorită 
cu mare fast și cuvântări pompoase. Multe instituții au editat volume 
omagiale care au fost lansate în perioada desfășurării Serbărilor 
Restaurației. Cea mai prestigioasă, Academia Română a editat 
„Cuvântările Majestății Sale Regelui Carol II către Academia Română 
1930-1940”. Volumul a fost prezentat academicienilor, într-o ședință 
festivă, la 7 iunie 1940, marcând „Primum decennium Carolinum”12  

La editura „Cartea Românească“, în anul 1940, apare și culegerea de 
texte elogioase „Zece ani de domnie ai M. S. Regelui Carol al II-lea“ semnate 
de personalități marcante ale vremii care nu fac economie de epitete și 
metafore pentru glorificarea regală, având motive serioase deoarece 
fuseseră sprijiniți de suveran în activitatea lor: Grigore Antipa, Dimitrie 

 
11 Țurlea, Petre, (2010), Carol al II-lea și camarila regală, Editura Semne, București, p. 313 
12 Carol al II-lea, (2000), Între datorie și pasiune. Însemnări zilnice, vol. IV (1943-1945), 
ediție de Marcel-Dumitru Ciucă și Narcis Dorin Ion, Editura Curtea Veche, București,  
p. 189. 
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Gusti, Constantin C. Giurescu, Camil Petrescu, George Enescu și printre 
aceștia și Lucian Blaga.  

Sub titlul „Renaștere sau creație” Blaga argumenta în textul său 
omagial că România este privilegiată deoarece regele Carol sprijină 
cultura: „Într-un singur domeniu Regele a gândit că e bine să sprijinească, 
fără de a impune un program: în domeniul culturii creatoare. Încrederea 
nelimitată și elogiul tacit acordat spontaneității și libertății spiritului sunt 
încă o mărturie că Regele însuși și-a dat seama că poporul românesc se 
găsește în plină fază de creație, iar nu de simplă «renaștere»„13  

Pe baza informațiilor adunate din scrisori, interviuri, jurnale, tratate 
de istorie etc. putem concluziona că unul dintre scriitori apreciați pentru 
activitatea sa culturală, Lucian Blaga a fost un privilegiat al grației regale: 
Carol al II-lea a participat la ședința solemnă de alegere a lui Blaga ca 
membru al Academiei Române; l-a propus ca subsecretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe în guvernul de 44 de zile Goga-Cuza; apoi  
l-a învestit în funcția de ministru plenipotențiar al României în Portugalia, 
l-a numit senator în partidul Frontul Renașterii Naționale și i-a facilitat 
obținerea catedrei de profesor universitar titular la Universitatea 
„Ferdinand I” din Cluj, fără concurs prin decret regal la catedra de Filosofia 
Culturii, nou înființată, special pentru filosoful ardelean.  

După abdicare și plecarea lui Carol al II-lea din țară, în septembrie 
1940, Blaga a rămas fără protecția regală și au urmat atacurile preoților 
culminând cu cel al lui Dumitru Stăniloaie (1942), ale filosofilor 
raționaliști – prin Rădulescu Motru (1943) și ale gândiriștilor prin 
Nichifor Crainic (1943). 
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