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MOTTO
”Dinastiile sunt ținute să respecte, în schimbul
privilegiilor, un contract nescris, dar solemn și strict,
încheiat de la sine cu popoarele peste care domnesc.
Neglijența sau, și mai rău, refuzul Principilor sau al
Regilor de a sluji corect un popor înseamnă un abuz de
încredere și o călcare de contract. [...]
Noi trebuie să ne ignorăm ereditatea, să uităm aliații
de sânge în acest ceas de cumpănă al istoriei, pentru a
ne îndeplini până la capăt obligațiile cuprinse în
contractul încheiat pe cuvânt de onoare cu poporul
român.”
M.S. Regele Ferdinand I
14 august 1916
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Regele Ferdinand I al României (1914-1927) a
fost primul Suveran al României Mari. A reuşit,
asemenea unchiului său, Carol I, să fie „un bun
român”, mergând până la sacrifiul suprem: catolic
fervent, a fost excomunicat de Papă pentru că şi-a
botezat toţi copii în ortodoxie; născut şi crescut
german, a luptat până la ultima picătură de sânge
împotriva ţării sale de provenienţă şi aliaţii ei pentru
unirea tuturor românilor într-un singur stat.
Într-o culegere de texte contemporane despre
Monarhia românească1, filosoful Adrian Paul Iliescu,
semnatarul textului „Monarhia şi problemele-cheie ale
societăţii”, reproşa Regelui Carol I atitudinea faţă de
Transilvania şi faţă de problema ţăranilor, considerând
că aceste inadecvări îi umbresc meritele ca monarh.
Lucrurile sunt mai complicate şi ar trebui nuanţate
(Carol I era de acord cu o reformă agrară şi nu s-a opus
niciodată năzuinţelor legitime ale românilor pentru
unitate naţională), însă consider că o dovadă
incontestabilă a performanţei acestei dinastii este faptul
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Liviu Brătescu, Ştefania Ciubotaru (coord.), Monarhia în
România. O evaluare. Politică, Memorie şi Patrimoniu,
prefaţă de Adrian-Silvan Ionescu, Editura Universităţii „A.I.
Cuza” Iaşi, 2012.
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că succesorul său, Ferdinand, a realizat unirea
românilor sub un singur sceptru şi a realizat reforma
agrară.
Desigur, cea mai măreaţă faptă a Suveranului
nostru este unitatea naţională (1918-1919), câştigată
militar şi diplomatic prin eforturile Regelui Ferdinand
şi ale Reginei Maria (România, reintrată în război de
partea Antantei cu o zi înainte de încheierea lui, a
salvat Europa de la bolşevism când, continuând
operaţiunile militare, a învins regimul comunist instalat
în Ungaria în 1919, faptă răsplătită la Versailles!).
Merită amintite, totodată, măsurile luate pentru
integrarea Transilvaniei în Regatul României: trecerea
la stilul nou calendaristic (1919) – folosit în
Transilvania şi Bucovina -, introducerea votului
universal (1919) – existent în defuncta Austro-Ungarie
(deci şi în Transilvania) -, unificarea monetară (1920)
– s-au făcut eforturi imense pentru integrarea
economiei Transilvaniei şi a Bucovinei în cea a
Regatului -, constituţia din 1923 şi reforma
administrativă din 1925.
Reforma agrară din 1921-1923, „un caz unic în
analele istoriei” (Neagu Djuvara), a fost anunţată de
Regele Ferdinand în tranşee, în 1917-1918, a fost
iniţiată printr-un gest regal (cedarea unei bune părţi a
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Domeniilor Coroanei în folosul reformei) şi a fost
desăvârşită prin semi-confiscarea a 80% din suprafaţa
marilor proprietăţi agricole. Admirabilă reformă a
acceptată de aristocraţii vremii: prinţul Brâncoveanu
declara, la acel moment: „Acest popor s-a luptat atât
de bine, a fost atât de devotat, încât îşi merită
pământul.”2
Merită amintite şi realizările arhitecturale,
ilustrate de un recent album semnat de prof. Nicolae
Noica, Lucrări publice din vremea Regelui Ferdinand3.
Catedrala Încoronării de la Alba Iulia (1921) este, fără
tăgadă, cea mai măreaţă dintre acestea. Dar sub
Ferdinand s-au construit şi Palatul Cercului Militar
Naţional (1921), Palatul de Justiţie din Galaţi (1923),
Palatul Culturii din Iaşi (1926) ş.a.m.d. Merită amintit
că sub Ferdinand I, cel care spunea că „nu zidurile fac
o şcoală, ci oamenii dintr-însa”, s-au construit clădirea
actuală a Liceului „Dimitrie Cantemir” (1916), a
Liceului „Mihai Viteazul” (1924) şi a Liceului „Sf.
Sava” (1926) - de ultima aparţinând clasa palatină a
nepotului lui Ferdinand, Mihai I al României. Nu în
2

Guy Gauthier, Missy Regina României, Editura
Humanitas, Bucureşti, 2010, p.266
3
Nicolae Şt. Noica, Lucrări publice în vremea Regelui
Ferdinand, ediţie îngrijă de Silvia Colfescu, cuvânt înainte
de Acad. Mugur Isărescu, Editura Vremea, Bucureşti, 2015.
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ultimul rând, Institutul Cantacuzino, devenit cel mai
mare institut de vaccinuri din sud-estul Europei (astăzi
ameninţat să dispară), a luat fiinţă prin Decretul Regal
nr. 3068/16 iulie 1921.
Despre Ferdinand s-a scris mai puţin decât ar fi
meritat, dar merită amintite – într-o enumerare
incompletă - valoroasele contribuţii existente. Biografia
lui Eugen Wolbe, Ferdinand I. Der Bergründer
Groβrumäniens – Ein Lebensbild, apărută în 1938 la o
editură germană, a devenit cunoscută deabia prin
traducerea apărută în limba română în 2004 (Ferdinand
I. Întemeietorul Româniri Mari – o biografie), realizată
de soţii Ion şi Maria Nastia, apărută la Editura
Humanitas (prefaţa scrisă de Gabriel Badea-Păun oferă
informaţii importante despre scrierea cărţii, pentru care
Eugen Wolbe, ofiţer al Ordinului „Steaua României”,
s-a consultat cu Alexandru Tzigara-Samurcaş şi cu
Nicolae Iorga). Cartea istoricului Constantin Stan,
Regele Ferdinand I – Întregitorul (1914-1927), deşi a
fost reeditată în 2011 la editura Paideia, nu este
suficient cunoscută.
Eseul Martei Bibescu, Une
Victime royale: Ferdinand de Roumanie, apărut la
Paris la moartea Suveranului, şi-a găsit o fericită
traducere de Maria Brăescu în 2000, la Editura
Compania: Un sacrificiu regal: Ferdinand al
României. Profesorul Ioan Scurtu a semnat o carte
5

despre Regele Ferdinand (1914-1927). Activitatea
politică, apărută la Editura Garamond în 1995, precum
şi seria „Istoria Românilor în timpul celor patru Regi”
(Editura Enciclopedică, 2011), din care unul din cele 4
volume este dedicat Regelui Ferdinand. Un grup de
istorici militari (Neculai Moghior, Ion Dănilă, Leonida
Moise, respectiv, Vasile Popa) au editat, în 1994, un
manuscris al Regelui Ferdinand, Ferdinand I – cuvânt
pentru întregirea neamului românesc (Editura
Metropol)4, iar, în 2006, lucrarea Ferdinand I văzut de
contemporanii săi (Editura Militară), La momentul la
care scriu aceste rânduri, urmează să apară, în 3
volume, Scrisorile Regelui Ferdinand I al României
(Ed. Cetatea de Scaun, 2015), editate de profesorul
Sorin Cristescu.
Tudor Petcu, care semnează această broşură,
este filosof ca pregătire. L-am cunoscut, personal, la o
conferinţă despre valorile din timpul monarhiei, el
vorbind atunci despre Mihai Eminescu. Explozia
culturală din timpul Regelui Carol al II-lea (19301940) a acoperit, oarecum, meritele culturale din timpul
domniei lui Ferdinand. În acest sens, voi aminti doar
4

Valoarea manuscrisului constă în faptul că textele sunt
ordonate de Regele Ferdinand nu cronologic, ci în ordinea
importanţei acordate de acesta.
6

Poemele luminii (1919), scrise de Lucian Blaga,
semnalate, la acel moment, de Nicolae Iorga, ca un
moment al integrării ardelenilor, ca români liberi, în
viaţa culturală a Regatului. Blaga a intrat în diplomaţie
în 1926, sub Regele Ferdinand.
La 24 august 2015, am marcat 150 de ani de la
naşterea marelui nostru rege Ferdinand I, iar, la 29
octombrie 2015, 140 de ani de la naşterea consoartei
sale, Regina Maria – ambele momente anticipând
apropiatul centenar al Marii Uniri din 1918. Muzeul
Naţional de Istorie5, Muzeul Cotroceni6, Academia
Română7 şi Muzeul Peleş8 l-au onorat pe Regele
Ferdinand, la 150 de ani de la naştere, prin diferite
expoziţii sau evenimente.
Anul acesta, Alianţa Naţională pentru
Restaurarea Monarhiei (ANRM) a participat la
omagirea marelui Suveran al României Mari prin
5

Expoziţia “Regele a murit, trăiască Regele!”, deschisă
între 30 octombrie 2014 – 1 martie 2015.
6
Expoziţia “Un bun român – Ferdinand I al României”,
deschisă între 27 mai – 20 iulie 2015.
7
Expoziţia “Regele Ferdinand I Întregitorul – 150 de ani de
la naştere”, deschisă între 6-31 iulie 2015, vernisată în
prezenţa ASR Principelui Radu al României.
8
Conferinţa “Scrisorile Regelui Ferdinand” va fi susţinută
de prof. Sorin Cristescu la 23 august 2015, în Sala de
Concerte a Castelului Peleş.
7

diferite iniţiative din ţară9. La acest moment aniversar,
Tudor Petcu şi ANRM îşi aduc astăzi, o nouă
contribuţie, prin prezenta broşură.
Nu în ultimul rând, merită amintit că Majestatea
Sa Regele Mihai I al României, nepotul Regelui
Ferdinand, a fost botezat după Mihai Viteazul,
realizatorul efemerei uniri a ţărilor române sub un
singur sceptru de la 1600.
- Tudor Vişan-Miu
16 august 2015, Bucureşti

9

Printre altele, amintim dezbaterile organizate de ANRM
împreună cu Biblioteca „V.A. Urechia” din Galaţi, la 20
iulie 2015 dar şi la 24 august 2015, ultima cu lansarea
lucrării prof. Nicolae Noica, Lucrări publice din vremea
Regelui Ferdinand; precum şi seria de evenimente
organizate de ANRM la Iaşi, pe 24 august, în parteneriat cu
Primăria Municipiului Iaşi: la Iaşi: o ceremonie de depunere
de coroane de flori la statuia Regelui Ferdinand; o
conferinţă de presă în sediul Bibliotecii Centrale
Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi (cu paticiparea
Primarului şi a directorului bibliotecii); şi lansarea unei
expoziţii, „Portrete Regale”, în foaierul aceleiaşi biblioteci.
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Scurtă biografie a Regelui Ferdinand al
României
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Introducere:
Unul din capitolele strălucite din istoria ţării
noastre îl constituie cu siguranţă Coroana Regală ale
cărei realizări în plan politic şi cultural vor face
întotdeauna obiectul analizelor istoriografice, sperând
totuşi că marile sinteze definitive nu vor întârzia să
apară. Monarhia română reprezintă o pagină de istorie
care atrage în primul rând prin discreţia şi modestia de
care a dat dovadă de-a lungul existenţei sale, dar şi prin
pragmatismul pe care a trebuit să şi-l asume în anumite
momente-cheie.
Fiecare Rege şi Regină în parte a lăsat României
o moştenire impresionantă pe care şi generaţiile
educate în spirit republican încep să o descopere încet
dar sigur. Să nu uităm faptul că Regele Carol I a reuşit
să ofere suveranitatea şi independenţa statutului român,
după cum nu ar trebui să uităm nici opera poetică a
Reginei Elisabeta, aceasta din urmă cultivând şi o
relaţie de prietenie cu poetul nostru naţional, Mihai
Eminescu. Regelui Ferdinand, cunoscut şi ca
Întregitorul, i se datorează marea unire naţională, însă
din acest punct de vedere ar trebui să luăm în
considerare şi rolul pe care l-a avut Regina Maria, care
a fost punctul său de sprijin în multe dintre deciziile
10

sale sau demersurile pe care le-a întreprins. De altfel, în
ceea ce o priveşte pe Regina Maria, trebuie amintit mai
ales că primul război mondial o transformă într-o
eroină naţională. Participă activ pe front, încurajează
răniţii şi soldaţii din cele mai fierbinţi puncte de luptă
şi sfârşeşte prin a fi numită Mama Regina10. În timpul
Regelui Carol al II-lea România a cunoscut poate una
din cele mai mari explozii culturale (în ciuda faptului
că monarhul fost o personalitate controversată), în timp
ce Regina Elena s-a remarcat mai ales prin suportul
moral pe care l-a acordat fiului său, Regele Mihai I, dar
şi prin glasul pe care l-a ridicat pentru a-i proteja pe
evreii din România. Tocmai această atitudine i-a adus
mai târziu un loc printre cei „Drepţi între popoare”, la
Yad Vashem, în Israel11. Regele Mihai I va rămâne
întotdeauna în istoria conştiinţei europene ca cel care a
scurtat cu şase luni al doilea război mondial, destinul
său fiind marcat ulterior, în special exilul, de către
Regina Ana12.
10

Principele Radu al României, Mihai I al României,
Editura Humanitas, ediţia a II-a, Bucureşti, 2008, p. 43,
11
cf. Principele Radu al României, op. cit., p. 80.
12
Alteţa Sa Regală Principesa Ana de Bourbon-Parma, fiica
Principelui de Bourbon-Parma şi a Principesei Margareta a
Danemarcei, devine soţie a Regelui Mihai I al României
prin căsătoria care are loc la Atena în data de 10 Iunie 1948
11

Scurta lucrare de faţă se va raporta însă doar la
personalitatea Regelui Ferdinand al României, pentru a
aduce atât câte se poate un mic omagiu celui a cărui
domnie a fost marcată de două evenimente majore:
primul război mondial şi Marea Unire ce a urmat
războiului13.

la Atena, la invitaţia Regelui Paul şi a Reginei Frederica ai
Greciei.
13
cf. Principele Radu al României, op. cit., p. 29.
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Copilăria Regelui Ferdinand al României:
Ferdinand Victor Albert Mainrad, prinţ de
Hohenzollern-Sigmaringen, se naşte la data de 24
August 1865 la Sigmaringen, Germania, ca fiu al
Principelui Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen
(1835-1905) şi al Infantei Antonia a Portugaliei,
Principesă de Bragança şi de Saxa-Coburg-Gotha
(1845-1913). De notat că originea familiei regelui
Ferdinand e de la izvoarele Dunării, înspre Rinul-desus, din părţile acelea, deosebit de interesante, în care
se amestecă rasa germană cu Celţii din Galia şi cu
puternicele urme ale romanităţii care pe vremuri
cuprinsese, cu cetăţile şi coloniştii ei, toate aceste
locuri14.
Ferdinand şi-a petrecut copilăria la Sigmaringen
în Germania, iar studiile gimnaziale şi liceale le
urmează la Dusseldorf, acestea din urmă fiind absolvite
în 1885. După ce a terminat liceul, a devenit elev al
Şcolii Militare din Kassel pe care a absolvit-o în anul
1897 cu gradul de sublocotenent. Cursurile
Universităţii din Leipzig şi ale Şcolii Superioare de
Ştiinţe Politice şi Economice din Tübingen nu vor fi
14

Nicolae Iorga, Regele Ferdinand,
românească, Editura Teşu, 2008, p. 101.
13

în

Monarhia

urmate decât trei semestre, întrucât la începutul anului
1889 s-a stabilit în România, ca prinţ moştenitor. Una
din marile pasiuni ale viitorului rege Ferdinand era
legată în special de plante15, iar într-ua din scrisorile
adresate tatălui său când avea doar opt ani regăsim
următoarele cuvinte: Noi facem plimbări frumoase pe
Valea Dunării şi la Inzigkofen, unde se găsesc flori
foarte frumoase16.
Prima care stat la baza educaţiei Regelui
Ferdinand a fost o guvernantă franţuzoaică din Alsacia,
aceasta fiind continuată cu tatăl lui, Principele Leopold
(care l-a iniţiat în istorie, geografie şi ştiinţele naturii)
şi cu preceptorul dr. Gröbbels (cu care a învăţat, printre
altele, latina)17.
Viitorul rege Ferdinand a beneficiat şi de o
puternică educaţie religioasă din partea mamei sale,
spiritul de religiozitate fiind una din puternicele sale
caracteristici. Iar dacă s-a făcut trimitere la ideea de
religie, demn de amintit ar fi că familia regelui

15

Copilărie regală, text de Filip-Lucian Iorga, postfaţă de
Mirela Tîrnă, ilustraţii Arhivele Naţionale ale României,
Editura Corint, Bucureşti, 2014, p. 38.
16
Eugen Wolbe, Ferdinand I, întemeietorul României Mari:
o biografie, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006, p. 26.
17
cf. Copilărie regală, p. 38.
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Ferdinand făcea parte din ramura minoră, catolică, a
familiei domnitoare prusace de Hohenzollern.
O altă calitate impresionantă de care a dat
dovadă Ferdinand în timpul copilăriei sale a fost
capacitatea extraordinară de asimilare a limbilor
străine, printre acestea numărându-se franceza, engleza
şi rusa. Este evident că excela la germană şi latină, iar
în ceea ce priveşte limba română trebuie să menţionăm
că a primit lecţii de la profesorul Vasile Păun, venit din
România. Însuşi Vasile Păun descrie educaţia de care
beneficia Ferdinand în timpul studiilor sale din
Germania în următorii termeni: Nu înconjurat de
dascăli aduși acasă, ca doctorii la patul unui slăbănog,
ci trimis la gimnasiul public, ca și Împăratul de acum
al Germaniei, ca și Regele nostru, nu în trăsură, ci fie
cât de rea vremea, pe jos, fără mănuși iarna și fără
umbrelă de soare vara; supus acasă la disciplină
militară; sculat la șase dimineața, băgat într-o baie
rece, la aceeași temperatură în tot timpul; hrănit,
negreșit mai bine decât un spartan dar îndestul de
frugal; dus la biserică în toate duminicile; ținut
departe de toate petrecerile cari i-ar fi umplut mintea
de vedenii deșarte și inima de doruri sterpe; obișnuit a
dispune de sume foarte neînsemnate de bani, dați
lunar, cheltuiți cu rost, pe lucruri trebuincioase, și
justificați până la cel din urmă pfennig; priveghiat,
15

apoi, de ochii neîndurați a doi pedagogi, unul civil și
celălalt militar, departe, departe de sânul familiei, pe
care nu-i era dat s-o vadă decât la Sigmaringen, de trei
ori pe an: la Crăciun, la Paști, și în vacanțele de vară;
deprins, în sfârșit, a auzi repetându-i-se des cuvintele
de aur ale A. Sale Regale, Principele Carol-Anton:
« Nu-i destul că v-ați născut principi ci trebuie să
munciți ca să dovediți că meritați titlul vostru »18.
Viitorul Rege Ferdinand, împreună cu ceilalţi
doi prinţi, a locuit într-un castel, având parte şi de un
instructor militar, maiorul von Schilgen, cu care a putut
merge şi în mai multe excursii19.
Făcând o incursiune în copilăria celui ce avea să
devină Regele Ferdinand al României şi raportându-ne
la educaţia aleasă de care a avut parte, se poate spune
că principalele calităţi pe care le-a deprins şi prin care
s-a remarcat ulterior, mai ales ca Rege, au fost
modestia, delicateţea, blândeţea şi rigurozitatea.

18

Vasile D. Păun, Principele Ferdinand de Hohenzollern,
în „Epoca”, an III, nr. 454, 17 Mai 1887
19
cf. Copilărie regală, p. 39.
16
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Ferdinand ca Principe de Coroană:
Înainte de toate, trebuie să menţionăm că
prima vizită pe care făcut-o Principele Ferdinand în
România a avut loc în anul 1881, atunci când avea
15 ani, însoţindu-l pe tatăl său, Leopold, Principele
ereditar de Hohenzollern. Cu ocazia acestei vizite a
fost prezent şi fratele Principelui Ferdinand, Carol,
cei trei principi germani ajungând în Capitală în
data de 7 Mai 1881, seara20.
La acea vizită din 1881 Principele Ferdinand
încă nu împlinise 16 ani, însă Regele Carol I al
României a ţinut cu ocazia încoronării sale ca
acesta să fie prezent în ţară la marile sărbători de
10 Mai, arătându-şi în acest fel dorinţa fermă ca
Ferdinand să îi urmeze la tron, ceea ce s-a şi
întâmplat în anul 1914. Ferdinand a mai vizitat
ulterior România în Mai 1883, Mai 1895 şi
noiembrie 1896.

20

Cf. Principesa Margareta a României, Principele Radu al
României, Crăciunul regal, Editura Curtea veche, ediţia a
II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, 2014, p. 57.
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Unul din motivele pentru care Carol I l-a ales
ca moştenitor al său pe Ferdinand a constat mai
ales în faptul că nu a mai avut niciun alt copil după
moartea unicei sale fiice, Maria. Astfel, Ferdinand
devine Principe al României şi Alteţă Regală prin
decretul regal care fost semnat în data de 18 Martie
188921. Conform unuia din principiile de atunci,
Ferdinand nu era obligat să se convertească la
Ortodoxie, însă era prevăzut ca toţi urmaşii săi să
fie botezaţi şi crescuţi în tradiţia ortdoxă, ca urmare
a identităţii spirituale pe care ţara noastră a avut-o
întotdeauna. Evident, toţi copiii Regelui Ferdinand
au fost botezaţi în Biserica Ortodoxă, inclusiv
urmaşul său la tron, Regele Carol al II-lea (19301940).
Principele Ferdinand a sosit în România în
data de 19 Aprilie 188922, iar la data de 23 Aprilie
1889, ca urmare a ministrului de război, Ferdinand
21

Cf. Principele Radu al României, Mihai I al României, p.
29.
22
La data sosirii sale în România principele Ferdinand era
îmbrăcat în uniforma de sublocotenent al Regimentului 3
Linie şi a fost întâmpinat la Gara de Nord de oficialităţile
statului, inclusiv de Regele Carol I şi Regina Elisabeta.
19

devine locotenent în cadrul regimentului al cărui
comandant era tatăl său, Principele Leopold.
Pe de altă parte, este cunoscut faptul că
Ferdinand s-a remarcat atât ca Principe de Coroană,
iar ulterior ca Rege, prin calităţi militare de
excepţie, iar din acest punct de vedere demnă de
amintit ar fi campania din Bulgaria din 191323, în
care a condus Armata Română.

23

Cel de-al doilea război balcanic a avut loc în 1913 între
Bulgaria pe de o parte și în principal Grecia și Serbia pe
cealaltă. Dar având dispute teritoriale în trecut cu România,
noul război a invitat România la o intervenție militară în
Bulgaria. Totodată Imperiul Otoman s-a folosit de prilej
pentru a redobândi unele teritorii pierdute. Când trupele
românești au invadat nordul Bulgariei și se apropiau de
capitala Sofia, Bulgaria a cerut armistițiu. Prin tratatul de la
București, Bulgaria a fost forțată să renunțe la o bună parte
din teritoriile obținute după primul război balcanic în
favoarea Serbiei, Greciei, României și Imperiului Otoman.
Rezultatul a făcut din aliatul Rusiei, Serbia, o putere
regională importantă, alarmând astfel Austro-Ungaria și
fiind astfel o cauză importantă de izbucnire a Primului
Război Mondial.
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Căsătoria Regelui Ferdinand cu Principesa
Maria de Edinburgh:
În ceea ce priveşte căsătoria Regelui Ferdinand
cu Maria de Edinburgh, cea care a purtat în sufletul
său amintirea familiei regale britanice, casele
părinţilor, Eastwell şi Clarence House, precum şi
reşedinţele de la Windsor la Osborne24, să ne amintim
de acţiunile declanşate de casa Regală a României în
vederea apropierii dintre Ferdinand şi principesa Maria
de Edinburgh. Primele întâlniri din anul 1891 vor fi
eşecuri totale, dar apoi prin intervenţia energică a
împăratului german care îl cheamă pe timidul
Ferdinand şi îi ordonă să rezolve situaţia, simultan cu
presiunile făcute de marea ducesă Maria Alexandrovna
asupra Mariei, lucrurile se vor aranja prin anunţarea
logodnei noului cuplu, în vara lui 189225.
Astfel, în toamna anului 1892 Carol I a făcut o
vizită la Londra, întâlnindu-se cu ducele de Edinburgh,
tatăl Mariei, şi de asemenea cu Regina Victoria, care nu

24

Diana Mandache, Balcicul Reginei Maria, Editura Curtea
Veche, Bucureşti, 2014, p. 9.
25
Guy Gauthier, Missy Regina României, Editura
Humanitas, Bucureşti, 2010, pp. 30-47.
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a avut nimic împotriva căsătoriei dintre Ferdinand şi
Maria.
Această căsătorie, poate cea mai spectaculoasă
din istoria Casei Regale a României, a avut parte de trei
ceremonii: civilă, catolică (confesiunea creştină în care
fusese botezat Ferdinand) şi anglicană (Biserica de care
aparţinea Maria de Edinburgh).
Ceremonia civilă a avut loc în Salonul Roşu al
Castelului din Sigmaringen, fiind oficiată de Karl von
Wedel, cel care îndeplinea funcţia de Mareşal al Curţii
Imperiale. Nu în ultimul rând, un aspect important legat
de această ceremonie constă în faptul că împăratul
Wilhelm al II-lea al Germaniei a fost primul dintre
martorii care şi-au pus semnătura pe actul de căsătorie.
Principala ceremonie, adică cea catolică, a avut
loc în catedrala din oraş26, fiind prima căsătorie a unei
prinţese britanice cu un prinţ catolic, după câteva sute
de ani.
Legat de ceremonia protestantă, ultima din cele
trei, aceasta din urmă a fost cea mai modestă, iar

26

Cf. The Marriage of H. R. H. The Princess Marie of
Edinburgh with H. R. H. Ferdinand, Crown Prince of
Romania at Sigmaringen, January 10, 1893 în „Supplement
to the Graphic”, London, January 21, 1893.
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oficierea a fost făcută de către un Capelan al Marinei
Regale Britanice.
După luna de miere petrecută la castelul
Krauchenwies din Bavaria, noul cuplu regal din
România s-a îndreptat spre ţară cu o scurtă vizită la
Viena, scopul ei fiind întrevederea cu împăratul Franz
Jozef. De altfel, o asemenea vizită a reprezentat şi
prima sarcină oficială, protocolară a Principelui
Ferdinand şi Principesei Maria de Edinburgh, care
aveau să devină Rege, respectiv Regină ai României.
Să nu uităm touşi că momentul în care cei doi au
făcut vizita mai sus menţionată era caracterizat de o
profundă criză politică27, de aceea a şi fost foarte scurtă
şi urmată de o traversare a Transilvaniei noaptea şi cu
luminile trenului stinse, însă în urma acestei călătorii,
cuplul princiar va avea parte de o primire călduroasă
încă de la trecerea frontierei, la Predeal, după care au
avut loc o serie de ceremonii şi recepţii oficiale28.
27

Este vorba despre procesul memorandiştilor, adică
Memorandum-ul Transilvaniei care în fapt a fost o petiţie
prezentată în data de 28 Mai 1892 de liderii românilor din
Transilvania împăratului austriac Franz Jozef prin care erau
solicitate pentru populaţia română drepturi etnice egale cu
ale populaţiei maghiare, precum şi încetarea persecuţiilor şi
a încercărilor de maghiarizare.
28
cf. Guy Gauthier, op. cit., p. 52.
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În urma relaţiei dintre Ferdinand şi Maria au
rezultat şase copii: principele Carol (1893), care avea
să devină cel de-al treilea rege al României sub numele
de Carol al II-lea (1930-1940); principesa Elisabeta
(1894), viitoare Regină a Greciei prin căsătoria cu
principele moştenitor George al Greciei; principesa
Maria (1900), viitoare Regină a Iugoslaviei prin
căsătoria cu Alexandru I al Iugoslaviei; principele
Nicolae (1903), care în perioada 1927-1930 a făcut
parte din Consiliul de Regenţă care conducea ţara în
numele regelui minor Mihai I; principesa Ileana (1909),
cea care avea să aleagă viaţa monahală devenind Maica
Alexandra; şi principele Mircea (1913), decedat în
1916 ca urmare a febrei de tifos.
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Principalele realizări ale lui Ferdinand
„Întregitorul” ca Rege al României:
Indiferent de orice s-ar putea spune, cert este că
Regele Ferdinand a lăsat României o moştenire imensă,
inclusiv Marea Unire Naţională de la 1 Decembrie
1918. Astfel, înţelegem că România Mare se datorează
lui Ferdinand, un german care cu câţiva ani înainte
avusese curajul de a întoarce armele împotriva ţării sale
de origine, dând dovadă de o loialitate profundă şi
exemplară faţă de România, ţara care l-a adoptat şi pe
care a cârmuit-o cu deosebită iscusinţă până în anul
1927, atunci când a trecut la cele cereşti.
În general, timiditatea lui Ferdinand, un spirit
reflexiv înclinat spre studiul botanicii, a mascat
oarecum realizările şi abilităţile sale de conducător însă
acestea au fost demonstrate din plin atunci când a fost
capabil prin curaj şi fermitate să menţină unitatea
Regatului României de-a lungul anilor dureroşi ai
Primului Război Mondial. De fapt, Regele Ferdinand
şi-a arătat cu adevărat inteligenţa politică şi strategică
în acei ani prin faptul că a ales să fie de partea Aliaţilor,
conform cu voinţa predominantă a naţiunii române. Nu
mai puţin important decât celelalte demersuri ale
Regelui Ferdinand a fost şi acela ca după încheierea
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Primului Război Mondial să fi împroprietărit soldaţii
români, majoritatea ţărani, cu o bună parte din
pământul aparţinând Coroanei Regale. Gestul regal a
fost însoţit de cel al proprietarilor de pământ care şi-au
cedat, practic, o mare parte din posesiunile lor funciare,
în folosul a ceea ce a devenit reforma agrară din 1921.
Dacă în rândurile de mai sus s-a făcut referire la
iscusinţa politică a Regelui Ferdinand care a culminat
cu intrarea României în război în data de 14 Septembrie
1916, declarând război Imperiului Austro-Ungar, ar
trebui să facem o mică incursiune în istorie şi să
amintim cititorilor următorul context: Ferdinand şi
primul ministru Ionel Brătianu s-au folosit de
legăturile reginei Maria cu Casele Regale Rusă şi
Britanică pentru a prezenta detaliat dorinţele României
de realizare a unui stat unitar naţional, precum şi
justificările temeiurilor pe care se bazau aceste
dorinţe. Prin aceste contacte „neoficiale” a fost
posibilă ocolirea constrângerilor neutralităţii şi
facerea cunoscută a poziţiei României29.
În urma negocierilor extrem de grele cu
reprezentanţii Antantei, concretizate prin încheierea
29

Diana Mandache, Regina Maria a României. Capitole
târzii din viaţa mea. Memorii redescoperite, Editura
ALLFA, Bucureşti, 2011, p. 25.
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unui tratat politic şi a unei convenţii militare, România
a intrat în război la 14 august 1916, declarând război
Imperiului Austro-Ungar30. România a început
operaţiunile pentru eliberarea Ardealului la 15 august
1916, de onomastica Reginei Maria – moment în care
Suverana a exclamat: „Groaznicul coşmar a trecut,
visul României Mari s-a împlinit”31.
Evident, au fost şi momente foarte grele în
timpului Primului Război Mondial cu care Regele
Ferdinand împreună cu Regina Maria a trebuit să se
confrunte, cum ar fi înfrângerile în serie suferite de
Armata Română în Oltenia şi Muntenia sau pierderea
bătăliei pentru Bucureşti care a compromis definitiv
situaţia şefului Marelui Cartier General al Armatei,
generalul de brigadă Dumitru Iliescu. Însă Ferdinand a
intervenit cu fermitate şi în urma cererii pe care a
adresat-o primului ministru, protejatul său a fost
destituit, iar conducerea efectivă a operaţiunilor armatei
a fost dată Marelui Cartier General, fără imixtiunea
Ministerului de Război pe care îl conducea.
Un alt moment extrem de dificil în acea
perioadă pentru Regele Ferdinand şi Regina Maria a
30

Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins,
Şerban Papacostea, Pompiliu Teodor, Istoria României,
Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1998, p. 416.
31
cf. Guy Gauthier, op. cit., p. 233.
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fost momentul Noiembrie 1916, atunci când principele
Mircea, al şaselea copil al cuplului regal, a murit de
febră tifoidă la vârsta de numai trei ani. Dat fiind
contextul de atunci, trupul copilului a fost îngropat în
grabă, şi însăşi Regina Maria aminteşte într-una din
memoriile sale că a trăit durerea de a nu putea vizita
mormântul din cauza ocupaţiei.
Un alt momet reprezentativ legat de primul
război mondial îl constituie semnarea Armistiţiului de
la Focşani cu Puterile Centrale la 26 Noiembrie 1917.
Raporturile dintre Regina Maria, Regele Ferdinand, Ion
I. C. Brătianu şi Barbu Ştirbey se deteriorează date
fiind poziţiile divergente cu privire la acţiunile viitoare.
Spre deosebire de Brătianu şi Ştirbey, care considerau
că este doar o manevră politică menită să câştige timp,
Regina Maria era de părere că armistiţiul este doar un
angrenaj în care România şi-a prins mâna, iar evoluţiile
viitoare vor confirma punctul de vedere al reginei, din
acel moment Puterile Centrale nefăcând altceva decât
să „strângă şurubul angrenajului” conducând în
numai trei luni la semnarea umilitoarei păci
separate32. Regele Ferdinand a susţinut poziţia
consoartei sale şi a refuzat să semneze Tratatul de Pace
de la Bucureşti din 7 mai 1918, în pofida presiunilor la
32

cf. Guy Gauthier, op. cit., p. 215.
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care a fost supus, refuz care a a legitimat pretenţiile
României la tratativele de pace de mai târziu.
Toată această situaţie tulbure avea să dureze
până în anul 1918, care a însemnat anul naşterii
României mari. În acel an, situaţia războiului s-a întors
împotriva Puterilor Centrale. La 27 martie (S.V.),
Sfatul Ţării din Basarabia vota unirea cu Regatul
României, iar, la 15 noiembrie (S.V.), Dieta Bucovinei
lua aceeaşi decizie. Regele Ferdinand a putut să se
întoarcă la Bucureşti în fruntea armatei, trecând pe sub
Arcul de Triumf, beneficiind de susţinerea populaţiei
entuziaste care l-a întâmpinat, la 18 noiembrie 1918
(S.V.) / 1 decembrie 1918 (S.N.), în ziua Marii Adunări
Naţionale de la Alba Iulia. Totul a culminat cu
momentul în care Armata Română, acţionând ca un
gardian al Europei, a continuat operaţiunile împotriva
regimului Béla Kun din Ungaria şi a eliberat
Budapesta, la 4 august 1919, salvând astfel Ungaria de
comunism.
Aşadar, anul 1918 marchează anul naşterii
României Mari, la baza căreia a stat fermitatea Regelui
Ferdinand ajutat fiind de soţia sa, Regina Maria.
Ferdinand şi Maria a fost încoronaţi Suverani ai
României Mari la data de 15 Octombrie 1922 în
Catedrala din Alba-Iulia.
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Vă reamintim că Regina Maria a fost nepoata
Reginei Victoria a Marii Britanii. Faptul că cele două
dinastii s-au aflat într-un real şi puternic raport de
coexistenţă a contribuit la evoluţia negocierilor
Tratatului de la Versailles în favoarea României.
Prin urmare, atâta vreme cât dorim să vorbim de
realizările Regelui Ferdinand, trebuie să luăm în
considerare înainte de orice altceva statutul său de
unificator al României Mari. Până la urmă, este
realizarea de care România acelor vremuri a avut cea
mai mare nevoie şi care i-a dat cu adevărat stabilitatea,
unitatea şi suveranitatea pentru care luptase cu atâta
asiduitate încă din vremea Regelui Carol I. Astfel,
Regele Ferdinand I al României merită fără nicio
îndoială titulatura de „Ferdinand Întregitorul”, ca şi cea
de „Ferdinand cel Loial”.
Regele Ferdinand moare la data de 20 Iulie 1927
la Castelul Peleş din Sinaia. Nepotul său, Mihai, devine
Rege, fiind tutelat de o Regenţă între 1927-1930. La 6
iunie 1930, fiul Regelui Ferdinand, Carol, revenit în
ţară, devine Rege al României în locul fiului său.
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Cuvânt de încheiere:
Domnia Regelui Ferdinand I a reprezentat
pentru istoria României nu doar unul din momentele de
cotitură, ci mai mult decât atât o adevărată rază de
lumină pe care ţara noastră a aşteptat-o atât de mult,
măcinată fiind de lupte care la un moment dat păreau
interminabile. Vorbim de un rege care a fost capabil să
continue cu inteligenţă şi modestie politica
predecesorului său, Carol I, pentru care nimic nu a fost
mai important decât fidelitatea faţă de noile origini
identitare.
În fond, un potenţial sau viitor Rege trebuie să
fie capabil să accepte oricând noi origini identitare, să
îşi dăruiască viaţa şi sufletul şi altei ţări, decât cea
căreia îi aparţine în mod natural. Destinul unui rege
este unul al asumării de sine şi al acceptării
necunoscutului, de aceea el trebuie să fie întotdeauna
pregătit pentru a deveni slujitorul acelei ţări care are
nevoie de un lider puternic şi autentic.
Iar în destinul Regelui Ferdinand a fost scris ca
într-o bună zi să devină servitor al unui popor oarecum
îndepărtat, dar aflat în mare nevoie de suveranitate şi
independenţă pe care Carol I a putut să i le ofere. Nu
întâmplător a fost pregătit încă de copil să preia tronul
33

României, regele Carol I manifestându-şi din plin
dorinţa ca Ferdinand să îi continue drumul.
Indiferent de gradul de dificultate pe care l-a
impus venirea într-un alt spaţiu identitar, cu tradiţii,
cutume şi spiritualitate diferite, regele Ferdinand a
arătat, inclusiv generaţiilor de astăzi, că nimic nu este
mai important decât conştiinţa demnităţii şi a datoriei.
Cu siguranţă că un aport considerabil la
realizările regelui Ferdinand l-a adus şi Regina Maria,
cea care, ca o bună consoartă, i-a stat alături inclusiv în
cele mai dificile momente. Iar momente dificile au fost
nenumărate, mai ales ca urmare a politicii Puterilor
Centrale faţă de România, însă testul rezistenţei a fost
trecut într-o manieră eroică, şi astfel a luat naştere ceea
ce s-a numit România Mare.
Pentru a conchide acest mic studiu, ar trebui
poate să ne raportăm şi la portretul schiţat de Nicolae
Iorga în vederea unei înţelegeri mai clare a
personalităţii Regelui Ferdinand cel Loial: ca tânăr, se
poate spune că însuşirea caracteristică a principelui
Ferdinand era o extremă modestie amestecată cu o
timiditate aproape chinuitoare. Foarte curtenitor şi
politicos, se ferea totdeauna de a jigni sentimentele
cuiva şi ceda terenul chiar când cunoştea subiectul în
discuţie mai bine decât cei cu care discuta. Îi plăcea
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singurătatea, natura şi arta. Urând orice pompă si
ceremonie zadarnică, moştenise totuşi de la mama sa o
sfioasă mândrie unită cu un respect german pentru legi
şi forme. Disciplina cea mai absolută fusese principala
linie a educaţiei sale şi un simţ de datorie care i-a
rămas în toată viaţa, ajutându-i neînduplecat să biruie
sentimentele lui personale, neîngăduindu-le vreodată
să se pună la mijloc între dânsul şi ce trebuia să facă.
Blând, fără egoism, cei ce-l cunoşteau adânc îl
iubeau33.

Tudor Petcu

-
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Citat preluat de pe site-ul http://peles.ro/ferdinand-i/
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