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Ilustraţie de Carina Pănculescu.

Era un farmec deosebit în camerele bunicii. Miroseau nespus de dulce
a flori de portocali, chiar când nu se putea zări în casă nicio astfel de
floare.
Regina Maria a României

•••
Nu sunt o predicatoare, nicio moralistă sau vreo mare gânditoare.
Dar am trăit şi am învăţat, m-am temut şi am sperat. Am avut parte
şi de necazuri şi de bucurii. Dar pe măsură ce am crescut, am devenit
mai fericită, nu pentru că am mai multe motive de fericire astăzi decât
aveam în tinereţe, ci pentru că am învăţat să mă bucur de fiecare
particulă de fericire, să mi-o însuşesc fără a mă mai agăţa de o fericire
imaginată.
Am învăţat, de asemenea, că este mai binecuvântător să oferi decât să
primeşti. Nu mai pot concepe o fericire doar pentru mine.
Vreau să împărtăşesc.
Pentru că numai bucuria împărtăşită este bucurie adevărată.
Regina Maria a României

Ilustraţie de Carina Pănculescu.
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REGINA MARIA – CHIPUL
CEL BUN AL ROMÂNIEI
În anul Centenarului Marii Uniri, şi la 80 de ani de la trecerea
sa la cele veşnice, Regina Maria a revenit în centrul atenţiei
istoriografiei române, iar publicul larg este din ce în ce mai
interesat de această Regină frumoasă, fermecătoare şi curajoasă,
venită din Anglia pentru a deveni o mare româncă. Neînfricată
în timpul Primului Război Mondial, în tranşee sau în spitalele de
campanie, încrezătoare în victorie chiar şi atunci când nimeni
nu îndrăznea să mai creadă în destinul României, cuceritoare
la negocierile de pace de la Paris, care au consfinţit naşterea
României Mari. Nu ne încumetăm să intrăm aici pe teritoriul
istoriei contrafactuale, dar nu putem să nu ne întrebăm cum ar fi
arătat România, la sfârşitul Marelui Război, fără Regina Maria.
Rolul reginei la negocierile de pace este încă insuficient cunoscut
şi probabil subevaluat. Nu degeaba, simţind cât de importantă
a fost frumoasa regină venită din Anglia pentru istoria ţării lor,
românii au alintat-o „Mama Regina”, „Mama răniţilor” sau
„Regina soldat”.
Dar, dincolo de regina curajoasă şi de omul de stat, Maria
a fost o femeie sensibilă, iubitoare de frumos, de natură, de
flori, talentată la scris, la pictură, la arhitectură, mereu prezentă
în viaţa publică şi la mondenităţi, mereu gata să sprijine, să
încurajeze, să ocrotească. Cu o inimă mare, dar şi cu foarte
mult umor (iubea râsul, acest semn superior al inteligenţei),
Regina Maria lasă în jurnalele şi memoriile ei evocări pline
de nostalgie şi de lirism, dar şi de voioşie şi de iubire de viaţă.
Lasă şi portrete ale contemporanilor ei, uneori ironice, niciodată
răutăcioase în mod gratuit. Şi lasă foarte multe reflecţii despre
temele fundamentale ale vieţii, cum ar fi dragostea, fericirea sau
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timpul, dar şi despre aspectele frivole ale existenţei (dar frivole
în cel mai nobil şi mai salvator mod cu putinţă), atunci când ne
descrie rochii fastuoase sau splendorile de la curţile regale şi
imperiale dinaintea Primului Război Mondial.
Mihaela Simina ne oferă o selecţie inspirată şi inspiratoare din
amintirile şi reflecţiile Reginei, permiţându-ne să ne întâlnim
cu variate faţete ale personalităţii şi ale biografiei acesteia.
Împărţirea pe teme ne permite să descoperim sau să redescoperim
comori altminteri prea discrete în vastul tezaur memorialistic
care ne-a rămas de la Regina Maria. Astfel, avem şansa de a
ne întâlni cu prinţesa romantică, cu regina războinică, cu femeia
fermecătoare, cu mama grijulie, cu diplomatul, cu intelectualul,
cu artista, cu omul care se lasă purtat de mondenităţi, dar
care îşi apără momentele de reflecţie. Şi astfel reuşeşte să ne
îndemne şi pe noi să ne luăm un răgaz pentru a ne aminti şi
pentru a reflecta la ceea ce e cu adevărat important.
Când a fost întrebată de ce s-a dus la Paris, în timpul Conferinţei
de Pace, Regina a răspuns că „pentru a da României o faţă”.
Într-adevăr, Regina Maria a venit de departe, dar a devenit
româncă prin fapte. România a fost destinul ei, iar Regina i-a
oferit, în schimb, chipul ei cel bun. Şi România a fost cunoscută
şi iubită în lumea întreagă şi datorită acestui chip. Iar astăzi, la
100 de ani de la Marea Unire, după atâtea drame, după atâta
risipire şi atâta uitare, începem să ne reamintim de Regina graţie
căreia ţara a avut chip şi nume bun.
Să pornim aşadar împreună în călătorie, printre florile de
portocal ale amintirii.
Filip-Lucian IORGA
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COPILĂRIE
•

Despre nicio viaţă nu se poate vorbi fără a pomeni de copilărie şi de
tinereţe, care sunt marile făuritoare ale caracterului; şi copilăria mea
a fost o copilărie fericită, de care mi-e drag să-mi amintesc.

•

Copiii văd lucrurile într-un chip deosebit şi în alte proporţii decât
oamenii mari; în fiecare lucru văd forme stranii, culori, secrete, prilejuri
de descoperiri, de care nici nu-şi dau seama cei mari.

•

Care copil rămâne indiferent la farmecul zăpezii?

•

Ceva din darul copilăriei de a desluşi vedenii în alte vedenii, adâncimi
în alte adâncimi, taine şi închipuiri în zilnica realitate a rămas în mine
în toată calea vieţii.

ANR, SANIC,
colecția Documente fotografice, F I 121-2.

Principesa Maria
viitoare Regină a
României.
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COPII ŞI PĂRINŢI
•

Copiii mei erau punctul central al vieţii mele. Femeile din rasa mea
sunt mame pătimaşe şi nu ne putem închipui lumea fără copii.

•

Vremurile, circumstanţele, ambianţa, înrâuririle, toate se îmbină
pentru a-i face pe copii să se deosebească de părinţi. Unele lucruri
rămân întotdeauna greu de înţeles; de aceea, fiecare generaţie ar
trebui să fie îngăduitoare faţă de cealaltă, părinţii faţă de copii, dar
şi copiii faţă de părinţi.

•

Severitatea în doză prea mică e tot atât de primejdioasă pentru
bunele rezultate ale educaţiei ca şi severitatea în doze prea mari.

•

Fără îndoială, fiecare epocă are gusturile ei; poţi să admiri şi să
apreciezi munca cuiva fără să fii întru totul de acord cu metodele
folosite pentru a o împlini.

•

Mama, mai mult decât orice altă fiinţă ce-am cunoscut vreodată,
şi-ar fi tăiat nasul ca să facă în necaz obrazului, după cum sună
vechea zicătoare.Era, mi se pare, într-însa ceva din misterioasa lipsă
de răspundere a sufletului rus, o dezlănţuire fundamentală pe care în
zadar încearcă celelalte naţiuni s-o priceapă.
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Regina Maria
a României
alături de copiii
unor ţărani.

ANR, SANIC,
colecția Documente fotografice, F I 123.
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TINEREŢE
•

Tinereţii îi e dat să păşească pe margini de prăpastie, să-şi ardă vârful
degetelor, să cunoască ispita, ba chiar să cadă într-însa, pentru ca, la
sfârşit, să înveţe să o biruiască.
Răstimpul ameţitor în care plăcerea e mai presus de orice trebuie şi
el trăit; e ca o furtună de primăvară, înainte să se poată statornici
liniştea verii.

•

Tinereţea are un nemaipomenit dar de a suferi.

•

Toate perioadele vieţii sunt necesare pentru a făuri un caracter şi o
personalitate; bucuria e tot atât de folositoare ca durerea, dar, la
început, ar trebui să fie bucuria mai mare decât durerea, şi cei a căror
viaţă e un lucru al trecutului ar trebui să-şi amintească acest adevăr,
să le pară bine când sunt fericiţi tinerii, chiar dacă se lasă cam prea
nebuneşte în voia veseliei lor.

ANR, SANIC,
colecția Documente fotografice, F I 129.

Principesa
Maria viitoare
regină a
României.
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CĂSĂTORIE
•

Căsătorie! În lumea noastră de astăzi, care se schimbă într-un mod
deconcertant, acest cuvânt are o sonoritate diferită faţă de cea pe
care o avea, de exemplu, acum zece ani.

•

Cum a găsit el [prinţul moştenitor Ferdinand] curajul să-mi facă
propunerea de căsătorie e şi azi pentru mine un prilej de uimire; dar
mi-a făcut-o, şi eu o primii. Am spus fără meşteşug „da”, ca şi când
ar fi fost un cuvânt foarte firesc de rostit. „Da”, şi cu acel „da” mi-am
pecetluit soarta. Şi-am deschis uşa vieţii...

•

Căsătoria nu este o chestiune atât de simplă cum o prezintă basmele:
„şi au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţe”. Pot exista complicaţii şi
înainte, dar problemele şi conflictele încep cu acel răspicat sau şoptit
„da” în faţa altarului, rostit adesea cu bună credinţă dar, la fel de des,
cu perfectă ignoranţă asupra a ceea ce înseamnă „până la adânci
bătrâneţi”.

•

Deşi m-am născut curajoasă, nu m-am simţit niciodată suficient de
puternică încât să am curajul să îmi sparg viaţa în bucăţi şi să o încep
de la capăt, cu un alt bărbat, în alt loc.

•

Sunt convinsă că divorţul ar fi mult mai puţin necesar dacă o doză
mai mare de prietenie ar fi infuzată în căsătorie.

