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PREFAŢĂ

„Aş vrea să fiu eu rege.“ 
Jurnalul de război al reginei Maria

14/27 august 1916: ziua intrării României în Primul Război
Mondial. Este şi ziua când regina Maria începe să- şi ţină jur-
nalul, pe deplin conştientă că trăieşte un moment de maximă
semni ficaţie, atât pentru ţară, cât şi pentru propriul său des-
tin. O „in ten ţie“ de jurnal avusese şi cu doi ani înainte, la moar-
tea rege lui Carol I, atunci când devenise regină; abandonase
însă însem nă rile după numai câteva zile. De acum însă, din
august 1916, nici o zi nu mai este pierdută; dovedind o disci-
plină exemplară, în sem nă rile curg neabătut, vreme de peste
două decenii, până în preajma sfârşitului (ultima este datată
11 iulie 1938, cu numai o săptă mână înainte de moartea regi-
nei). Sunt scrise, fireşte, în en gleză. În to tal, 101 caiete, proba-
bil, cea mai amplă mărturie de acest gen pe care a lăsat- o
cineva în România.

Jurnalul – cu titlul Însemnări zilnice – este în curs de publi -
care, începând din anul 2006.1 Au fost eliminate însă primele
14 ca iete, cele care acoperă perioada războiului; prima zi con-
semnată devine astfel 18 noiembrie/1 decembrie 1918, data in-
trării trium fale în Bucureşti, după exilul forţat din Moldova.
Motivul invocat stă în suprapunerea dintre Jurnal şi memo-
riile reginei, publicate, în engleză, sub titlul The Story of My
Life şi, în traducerea româ nească a Mărgăritei Miller- Verghi, 

1) Regina Maria a României, Însemnări zilnice, vol. I– X, 2006–2013,
apă rute succesiv, la editurile Historia, Cognitia şi Polirom; traducere din
engleză de Sanda-Ileana Racoviceanu (la vol. I, şi Valentina Costache).



cu titlul Povestea vieţii mele1. Volumul al treilea al acestor amin-
tiri, privitor la anii de război, este alcătuit, în cea mai mare
parte, prin preluarea însemnărilor zil nice. n- au trecut însă din
jurnal în memorii decât mai puţin de ju mă tate din filele aces-
tora; în plus, chiar fragmentele preluate, de re gulă fără mari
modificări, au fost supuse totuşi unei „auto cenzuri“. Sunt elimi-
nate sau atenuate tocmai impresiile – şi une ori iz buc nirile – cele
mai sincere ale reginei care, evident, nu pu teau fi fă cute publice:
cuvinte adesea grele la adresa regelui Fer dinand, a prinţului
moştenitor carol, a prim- ministrului ionel Brătianu sau a clasei
politice româneşti în genere. nu e nevoie de mai multe ar gu -
mente pentru a justifica publicarea integrală a Jurnalului;
odată ce dispunem de textul originar complet, n- avem nici un
mo tiv să ne mulţumim cu versiunea trunchiată şi edulco rată a
volu mului memorialistic. cu atât mai mult cu cât aceştia sunt
anii mari ai reginei Maria, anii care i- au creat legenda.

Pentru a prefaţa Jurnalul, am considerat că merită repro-
dus un text independent de acesta, scris de Maria în mai multe
etape, din martie 1910 până în septembrie 1916. E o privire de
ansamblu asu pra propriei vieţi, din copilărie până la căsătoria
cu Ferdinand şi naşterea prinţului carol. Mai pe larg, toate
cele spuse aici vor fi relatate în Povestea vieţii mele. Dar, şi de
astă dată, textul iniţial este mai crud. Regina spune pe şleau
tot ce a separat- o de Ferdi nand: de la neplăcerea raporturilor
trupeşti până la incompa ti bilitatea de caracter. nu mai puţin
se plânge de nenumăratele îngrădiri, de faptul că s- a simţit
multă vreme tratată ca o prizo nieră. Şi avea doar 17 ani! De
aici, revolta unui temperament puter nic şi luptător. A dus o
permanentă luptă de eliberare şi de afir mare a propriei per -
sonalităţi. A vrut neapărat să se împli nească, să dea vieţii sale
un sens. ce şansă avea să fie pentru ea războiul!
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1) The Story of My Life, 3 volume, Londra, 1934–1935; Povestea vieţii
mele, 3 volume, Bucureşti, 1934–1936 (cu reeditări după 1989, printre pri -
mele nu mărându- se ediţiile de la Editura Moldova, iaşi, 1990–1991, şi
Editura Emi nescu, Bucureşti, 1991). cea mai bună şi mai sigură biografie
a reginei îi aparţine lui Hannah Pakula: The Last Romantic. A Biography
of Queen Marie of Roumania, new York, 1984 (trad. rom. de Sanda-ileana
Racoviceanu, Ultima romantică. Viaţa Reginei Maria a României, Editura
Lider, Bucureşti, 2003).



Titlul Jurnal de război ne aparţine şi necesită, poate, o
preci zare. uniforma albă de infirmieră în care a apărut în toţi
aceşti ani ar putea lăsa impresia unui efort, desigur demn de
elogii, dar de ordin aproape exclusiv „sanitar“ şi umanitar. În
fapt, regina in tervine în toate resorturile războiului. chiar
dacă nu avea nici o calitate oficială în dirijarea treburilor pu-
blice (nu era regină dom nitoare, ci doar soţie de rege), a jucat
un rol deloc neglijabil în orien tarea generală a României în
preajma şi în timpul războ iului. Într- un anume sens, a fost răz-
boiul ei. A contribuit la tre cerea sa în prim- plan şi caracterul
slab, ezitant, al regelui Ferdi nand. Prin firea ei voluntară, re-
gina a compensat oarecum ceea ce-i lipsea so ţului său. Dacă
privim întreaga perioadă, cu momen tele de glorie, dar mai ales
de prăbuşire şi de deznădejde, se poate afirma (au şi spus- o,
răspicat, contemporanii) că a fost singura persoană care a cre-
zut neabătut în victorie, din primul până în ultimul moment.
A ajutat- o şi conştiinţa ei de englezoaică; a trecut şi ea prin
clipe de nesiguranţă, atunci când se părea că soarta s- a înver -
şunat îm potriva României sau că românii nu au capacitatea
de a face faţă unor atât de grele încercări, dar chiar şi atunci
„ştia“ că războiul va fi în cele din urmă câştigat, măcar pentru
motivul că Anglia nu putea să piardă!

Jurnalul confirmă mai întâi contribuţia reginei la pregăti-
rea intrării României în război de partea Antantei, de- a lungul
anilor de neutralitate (1914–1916). „Împrejurările – scrie ea –
au făcut să fiu implicată în situaţie mai îndeaproape decât ar
fi fost cele mai multe regine… nu mi s- a ascuns nimic, am fost
chemată în aju tor când a fost nevoie. Aşa s- a făcut că am ştiut
data, 14 au gust, cu mult înaintea altora.“1 Misiunea ei consta
în convin gerea regelui Ferdinand care, în mod firesc, dată fiind
obârşia sa, era „pro ger man“ (cum fusese şi carol i), dar a sfâr-
şit prin a în ţelege – în bună măsură, şi datorită forţei de per-
suasiune a re ginei Maria – că nu putea avea altă alegere decât
aceea a opiniei majoritare a ţării.

După primele zile de entuziasm, urmează dezamăgirea,
neli niş tea, panica. confruntată cu forţe superioare, armata
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română nu reuşeşte să facă faţă nici pe frontul Dunării, nici
pe cel al carpa ţilor. capitala e pierdută, ca şi întreg sudul ţării.
neocupată ră mâne doar Moldova, frontul stabilizându- se pe
linia Siretului. ce putea întreprinde regina în aceste condiţii
pentru a contribui la îndreptarea situaţiei? În spiritul epocii,
rolul ei, ca femeie – fie şi regină – era strict auxiliar. opţiunile
militare, ca şi deciziile poli tice aparţineau bărbaţilor. Femeilor
le revenea partea umani tară, din spatele frontului. În condi-
ţiile date, în principal, îngri jirea ră niţilor. Pe acest front, se-
cundar, dar de incontestabilă im portanţă, regina e cât se poate
de activă. organizează un servi ciu de ambu lanţe care îi poartă
numele, merge fără răgaz din spi tal în spital… Dar nu înţelege
nici să- i lase pe bărbaţi să co mită greşeală după greşeală, în
domeniul lor rezervat: politica şi răz boiul. Este indig nată de
lipsa de autoritate şi de organizare. Ar dori să fie prezentă pe
front, în Transilvania sau la Dunăre, dar nu e lăsată să meargă.
constată că bărbaţii sunt dezorientaţi, nu mai fac faţă unei si -
tua ţii neprevăzute: „Brătianu îşi pierde pe loc tot curajul şi
acceptă chiar şi concesii ruşinoase, nu are spirit militar. E
omul vicleşugu rilor, nu un om de acţiune. Acţiunea îl în spăi -
mântă…“1 Dar Fer dinand şi carol? De ce întârzie să meargă
pe front? „Am petre cut o seară neplăcută, tot încercând să- i
con ving pe bărbaţii din familia mea de ceea ce trebuie să facă.
Pentru o femeie, a se ames teca în treburile militare e o sarcină
care nu- i atrage nici o recu noştinţă, dar, până la urmă, sunt
regina ţării aces teia şi nu pot sta cu mâinile în sân privind- o
cum piere! carol trebuie să umble printre soldaţi. cei de la
cartierul General se mişcă atât de încet, încât întotdeauna
spun că nando sau carol trebuie să plece să vi ziteze trupele
când va fi situaţia mai bună. Dar situaţia nu se îmbunătăţeşte
deloc – şi atunci când vor mai pleca? […] oamenii încep să se
întrebe de ce n- a fost văzut până acum nici unul din ei printre
soldaţi – nici nu e de mirare.“2 con vingerea reginei este că re-
zistenţa depinde mai presus de orice de moralul oamenilor.
Tre buie să crezi, trebuie să vrei. În acest spirit, îşi înţelege şi

1) Însemnarea din 19 septembrie/2 octombrie 1916. 2) Însemnarea
din 27 septembrie/10 octombrie 1916.
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propria misiune: „Toţi cei care- şi iubesc cu adevărat Ţara au
pe buze ace laşi strigăt: Apăraţi- o! Apăraţi- o! nu e cu pu tinţă
să- i îngăduim duşmanului să se facă stăpân pe ea fără îm -
potrivire! ce face armata noastră? cine minte? A cui e vina?
ce e putred?“1 Fer di nand îi apare ca lipsit de voinţă şi de ca-
pacitatea de a se impune. „cred că nu se ridică la înălţimea si-
tuaţiei, fiindcă pur şi sim plu nu e în stare să dea ordine.“2

„M- am întâlnit cu Brăti anu şi am încercat să- l conving că tre-
buie să se acţioneze cu o mână sigură şi că lucrurile nu trebuie
lăsate să meargă la întâmplare… E vremea pentru acţiune,
chiar şi pentru o acţiune autocratică dacă este necesar. E nevoie
de un braţ puternic, şi pentru a pedepsi, şi pen tru a ajuta.“3

Şi exclamaţia supremă: „Vai, de ce nu sunt eu rege? M- aş
duce peste tot, aş vedea totul, aş vorbi cu soldaţii şi aş rămâne
printre ei până ar ajunge să mă adore şi ar pleca bucuroşi la
luptă în nu mele meu – aş fi o realitate în rândurile lor, nu un
nume!“4 „Aş vrea să fiu eu rege – poate aş fi un rege rău, dar
n- aş îngădui să se spună minciuni pe seama mea, i- aş obliga
pe toţi să- şi facă da toria de dimineaţa până seara, cu cuvinte
aspre şi fapte şi mai aspre, dacă ar fi nevoie – nu e vremea să
ezităm sau să încercăm expe rienţe, e vremea pentru acţiune,
acţiune fără ocolişuri, clară, hotă râtă! orice ezitare şi lipsă de
vlagă pun în primejdie ţara.“5

E greu de cântărit, printre atâţia factori istorici, influenţa
spe ci fică a reginei în mersul războiului României. cu sigu-
ranţă însă că exemplul pe care l- a dat – exemplu de credinţă,
de voinţă şi de dăruire – i- a marcat pe cei din jurul său, după
cum i- a im pre sio nat şi pe soldaţi. În componenta morală a răz-
boiului – nu mai puţin decisivă decât focul armelor – rolul său
a fost de prim ordin. Şi e cu atât mai mult de remarcat cu cât
se petrece în pri mele luni pe fondul unei sfâşietoare drame
personale: moartea, după o lungă agonie, a micului principe
Mircea, ultimul său copil, răpus de febra tifoidă. Sunt pagini
patetice în jurnal care îi de scriu sfârşitul, ilus trând însă, nu

1) Însemnarea din 29 septembrie/12 octombrie 1916. 2) Însemnarea
din 27 septembrie/10 octombrie 1916. 3) Însemnarea din 27 noiembrie/
10 decembrie 1916. 4) Însemnarea din 25 septembrie/8 octombrie 1916.
5) Însemnarea din 5/18 septembrie 1916. 
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mai puţin, şi hotărârea reginei de a nu se lăsa do borâtă şi de
a lupta mai departe pentru ţară.

ca reuşite „punctuale“ ale reginei, e de menţionat contri-
buţia ei la numirea generalului Prezan ca şef al Marelui Stat
Major, în locul generalului iliescu, un apropiat al prim- minis -
tru lui (Bră ti anu a renunţat cu greu la el), în mod evident inca-
pabil să în drepte situaţia, şi, nu mai puţin, la desemnarea în
fruntea Di rec ţiei ge nerale a Sănătăţii publice a doctorului ion
canta cuzino, savant distins, dar şi un foarte bun organizator.
E dispusă, pentru a salva ţara, să accepte orice misiune, chiar
sub demni tatea ei regală. Astfel, se arată gata să plece în
Rusia pentru a- l convinge pe ţarul nicolae ii, vărul său, de ne-
cesitatea unui sprijin grabnic pentru România (până la urmă
s- a considerat că e mai potrivit să meargă la Petrograd ionel
Brătianu, însoţit de prin cipele carol). câteva luni mai târziu,
se întrevede şi posibilitatea unei călătorii în Ame rica, rămasă
însă la stadiul unui vag proiect.

Şi aşa, regina are din plin de lucru în Moldova, în urma uci -
gă toarei epidemii de tifos exantematic, apoi a sângeroaselor
lupte din vara anului 1917. Spitalele sunt pline (o întreagă re -
ţea de spi tale „Regina Maria“), iar ea e pretutindeni prezentă
la căpă tâiul bolnavilor şi al răniţilor. cu un curaj uimitor, la
limita in conştien ţei: teama îi era un sentiment necunoscut!

Stă însă cu ochii şi pe clasa politică, pe care, profund deza -
mă gită, ajunge aproape să o dispreţuiască. S- ar fi aşteptat ca,
în vre me de război, interesele partizane să fie lăsate la o parte.
Dar nici vorbă de aşa ceva: gâlceava politicienilor e în floare,
ca în vre mu rile bune. Regina luase în calcul înlocuirea guver-
nului Bră tianu (responsabil pentru înfrângerile suferite) şi o
formulă de uniune na ţională. Brătianu nu era însă uşor de clin-
tit; până la urmă, „uni unea naţională“ s- a limitat la completa-
rea guver nului liberal cu câţiva miniştri conservatori, puterea
efectivă ră mânând tot în mâinile lui Brătianu.

iată şi impresiile reginei, înregistrate „la cald“: „Miniştrii
noş tri nu se comportă deloc lăudabil. …cu toţii se luptă pentru
pu tere… totul e o debandadă oribilă, în care se ridică la supra-
faţă ce e mai urât în ei, până când ajung să- mi doresc să n- am
ochi de văzut şi urechi de auzit: sunt scârbită, scârbită, scâr-
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bită! nu m- a descurajat nici o înfrângere, nici o nenorocire, nici
un dezastru, dar tabloul acesta al turpitudinii oamenilor aflaţi
la conducere m- a făcut să- mi pierd nădejdea – când mă gân-
desc că mi- e dat să- mi clădesc ţara cu asemenea oameni! o,
mai degrabă mi- ar veni să renunţ la ea şi să plec – departe,
oriunde!“1 Era un fel de a spune. Ea însăşi mărturiseşte – şi
nu o singură dată – cât de mult ajunsese să- şi iubească ţara.
Ţara, nu şi elita ei politică!

Regina a excelat şi în întreţinerea raporturilor cu Aliaţii.
Per so nal, prin înrudirile sale, se simţea mai apropiată de Ma -
rea Bri tanie şi de Rusia, însă nu aceste monarhii, ci Franţa
repu bli cană a fost aceea care s- a implicat în mai mare măsură
în sus ţinerea şi ajutorarea României (Anglia era departe, şi se
simţea acest lucru, iar Rusia, dimpotrivă, prea aproape: nu
sim patiza cu pro iec tul naţional al României, aici, într- o zonă
unde urmărea să- şi afirme propria hegemonie). Aşa că şi re-
gina i- a cultivat cu deosebire pe reprezentanţii Franţei şi le- a
câştigat simpatia în tr- o măsură mult mai mare decât ar fi reu-
şit (dacă ar fi reuşit), fără ea, regele Ferdinand şi ionel Bră-
tianu. De altfel, şi e amu zant de constatat, francezii şi- au
„îm prospătat“ în 1916 personalul Legaţiei din Bucu reşti cu o
garnitură de diplomaţi, purtând mai toţi impozante ti tluri no-
biliare. Era şi aceasta o manieră de a se apropia de familia re-
gală, de Maria, pentru a o susţine, şi de Fer dinand, pentru a- l
con vinge. Ministru plenipotenţiar a fost numit contele de
Saint- Au laire. Alături de el, cu diverse misiuni, apar Robert de
Flers, bine -cunoscut om de teatru, dar şi marchiz auten tic, mar-
chizul de Belloy (acesta, căsătorit cu o româncă), ca şi du cele de
Luynes, un per sonaj cu totul şters, dar aparţinând celei mai
înalte aristocraţii franceze. În toamna anului 1916, soseşte şi
Misiunea Militară Fran ceză, sub comanda generalului Ber -
thelot.2 Toţi se vor afla în rapor turi directe şi frecvente cu regina,
cu toţii, impresionaţi de energia şi de farmecul ei. Ajung câteva

1) Însemnarea din 3/16 iulie 1917. 2) cu privire la misiunea gene -
ralului Berthelot în România, vezi Gene ral Henri Berthelot and Romania.
Mémoires et correspondance (ed. Glenn E. Torrey), new York, 1987 (tra -
dusă şi în limba română, cea mai recentă ediţie datând din 2012, la Edi -
tura Militară).
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rân duri extrase din amintirile contelui de Saint- Aulaire: „Re-
gina Maria a intrat în război aşa cum se intră în cinul călu -
găresc. S- a claustrat, renunţând la tot ce era lumesc pentru
mân tui rea ţării ei, a dinas tiei ei şi a cauzelor sacre care îi
uneau atunci pe aliaţi. În timpul acestei claustrări, care nu ex-
cludea, ci dimpotrivă, conducerea spitalelor şi drumu rile pe
front, ea a urmat şi a impus în jurul ei, fără a se odihni nici o
singură zi, îndemnurile la stoicism, caritate, devotament şi spe-
ranţă, oricare ar fi fost piedicile ce- i stăteau în cale. Până în
ziua victoriei nu am văzut- o niciodată decât în uni formă de
infir mieră sau în fruntea regimentului ei, al 4-lea Ro şiori, cu
dolman albastru cu măntăluţă garnisită cu blană, prins pe
umăr şi căciu liţă de blană, cu pană de egretă. Atunci, în galop,
această ama zoană, înghiţând aerul şi obstacolele, îi obosea şi
îi lăsa în urmă pe cei mai îndrăzneţi călăreţi“. Până la mitologie
nu mai e decât un pas, pe care Saint- Aulaire nu se sfieşte să- l
facă: „În Antichi tatea păgână, mai aproape ca noi de olimp,
muritorii ar fi făcut din ea o zeiţă“1.

cucerindu- i pe francezi, regina a câştigat un capital preţios
pen tru România, care va conta la conferinţa Păcii. Dar chiar
în ce- i priveşte pe ruşi, deloc grăbiţi să dea o mână de ajutor,
pre zenţa reginei – descendentă a ţarilor – a putut contribui la
men ţinerea unui nivel de cooperare acceptabil. Relatate în Jur-
nal, în trevederile ei cu diverşii responsabili ruşi, politici sau
militari, sunt frecvente; generalul Mosolov, timp de câteva luni
ministru plenipotenţiar al Rusiei la iaşi, o evocă în amintirile
sale cu neţăr murită admiraţie, văzând în ea factorul decisiv al
rezistenţei româ neşti şi al înfăptuirii României Mari.2

Regina este foarte activă şi pe frontul propagandei de răz-
boi, atât în ţară, unde colaborează la România, ziarul scos de
Marele cartier General, adresat în primul rând soldaţilor, şi
la Neamul ro mânesc al lui n. iorga, cât şi în afara ţării, printre
aliaţi. cartea My Country, care apare mai întâi în Anglia, apoi

1) contele de Saint- Aulaire, Confesiunile unui bătrân diplomat, tradu -
cere din franceză de ileana Sturdza, introducere şi note de Mihai D.
Sturdza, Humanitas, Bucureşti, 2003, pp. 144–145. 2) Aleksandr A.
Mosolov, Misiunea mea în România, ed. Marin c. Stă nescu, Editura Silex,
Bucureşti, 1997.
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în Franţa (Mon pays), în 1917, o scrie pentru a face cunoscută
o ţară despre care occidentalii ştiau prea puţin; traducerea ro-
mânească (Ţara mea) e făcută de n. iorga, fragmente fiind pu-
blicate iniţial în Neamul ro mânesc. Jurnalul consemnează în
mai multe rânduri întâl nirile dintre regină şi renumitul istoric.
un articol remarcat a fost cel pu blicat în ziarul parizian Le Fi-
garo (versiunea franceză be ne ficiind de contribuţia lui Robert
de Flers), tradus apoi şi apărut în Neamul românesc, sub titlul
In memoriam; subliniind excep ţio nalitatea raporturilor ro-
mâno- franceze, regina îi evocă aici pe fran cezii care şi- au dat
viaţa pentru România, pe pământ româ nesc (figura em ble -
matică fiind în această privinţă medicul Jean clunet1).

Dincolo de valoarea pur informativă, de prim ordin, Jurna-
lul este şi o piesă literară, un adevărat roman, cu nenumărate
per sonaje, situaţii dramatice şi întorsături de situaţie. Poate
fi con si derat cea mai mare reuşită literară a reginei (care a co-
chetat de altfel cu literele), şi aceasta tocmai fiindcă nu şi- a
propus aici să facă literatură. Paleta sa stilistică este amplă:
de la registrul dra matic, la evocări lirice sau comentarii sar -
cas tice; străbate adesea şi o undă de umor. Portretele sunt me-
morabile. Regina este o mare observatoare, preocupată în
egală măsură de trăsăturile exte rioare ale oamenilor (apre-
ciază frumuseţea fizică!), de carac terul, inteligenţa şi compor-
tamentul lor. nu lipseşte ironia, dar o ironie în fond concesivă
şi binevoitoare.

iată- l pe uimitor de neconvenţionalul Albert Thomas,
minis trul socialist francez, aflat în turneu diplomatic la iaşi:
„un omuleţ gras şi tare comic, rotund cu totul, cu părul vâlvoi,
ochelari şi o barbă comică, de culoarea cafelei cu lapte, care se
termină cu doi cârli onţi imposibili. Are nasul ca al unui câine
curios, adulmecător şi cu minte. nu ştiu ce i- au păţit dinţii, dar
pare să aibă doar unul în faţă, iar când vorbeşte scoate în afară
buza de jos ca un copil bo sumflat – şi vorbeşte, nu glumă! Toţi
ceilalţi erau, fireşte, în ţinută de seară, dar el purta o haină
ponosită, tablou discordant şi încân tător într- o casă de rege. A

1) Jean clunet (1878–1917), medic francez, aflat în misiune în Româ -
nia în 1916–1917. A murit de tifos exantematic în spitalul pe care îl condu -
sese, în apropiere de iaşi.

prefaţă 13



stat lângă mine la cină şi ne- am înţeles de mai mare dragul.
nu e doar interesant, ci şi amuzant, nu se mai opreşte din
vorbit…“1

Maruca cantacuzino, buna sa prietenă: „Am plecat la cetă -
ţuia, s- o vizităm pe Maruka la lucru. Din nou mi s- a părut ab-
solut ilară – tronează acolo, urmată de paşii robilor ei supuşi,
gata să- i îndeplinească cele mai capricioase dorinţe, oricât de
nebuneşti, de schimbătoare, de iresponsabile – se pleacă la
orice vrere a ei, o as cultă, o adoră – e comic şi uimitor. nici zece
regine laolaltă nu s- ar purta ca ea. Îşi asumă toate drepturile,
nu vede nici o piedică în calea capriciilor ei, nu recunoaşte nici
o datorie sau lege care nu- i convine, porunceşte peste tot, râde,
se răzgândeşte, ia din tr- odată un aer formidabil de superior,
îşi exprimă uimirea neţăr murită atunci când cineva nu i se su-
pune întru totul, apoi iz bucneşte în hohote de râs zgomotoase…
Trece singură prin viaţă, divin, ab surd, irezistibil de convinsă
că ceilalţi sunt făcuţi să se plece în faţa do rinţelor ei şi să- i ac-
cepte stăpânirea peste toate după voia ei.“2

o mică săgeată şi la adresa lui George Enescu, răpus şi el
de farmecul Marucăi, cu care avea mai târziu să se căsătorească:
„Bie tul Enescu, deşi e bun patriot, ţine mai mult la o singură
per soană decât la ţara lui; cum de felul meu respect marile iu-
biri, nu îndrăznesc să- l condamn!“3

Şi prima impresie despre nicolae Titulescu, în momentul
nu mirii sale ca ministru: „E tare urât, arată ca un muscal, dar
e in teligent“4 (în versiunea autocenzurată din Povestea vieţii
mele, unde întâlnirea e de asemenea consemnată, caracteriza-
rea se li mitează la cuvintele: „e foarte deştept“).

Volumul prim al Jurnalului de război se încheie în preajma
ma rilor bătălii din vara anului 1917. Vor urma încă două vo-
lume. Pe regină o aşteaptă mo mente de triumf, dar şi noi şi te-
ribile încercări.

LuciAn BoiA

1) Însemnarea din 15/28 mai 1917. 2) Însemnarea din 27 mai/9 iunie
1917. 3) Însemnarea din 24 septembrie/7 octombrie 1917. 4) Însemnarea
din 20 iulie/2 august 1917. 
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Notă asupra ediţiei

prezenta ediţie reproduce integral, în traducere românească (din limba en-
gleză), primele 14 caiete cuprinzând însemnările zil nice ale regi nei Maria,
precedate de textul unor amintiri care nu fac parte din jurnal (arhivele
Naţio nale, Fond Casa regală, regina Maria, iii 98 şi 102–115). ilustra -
ţiile – facsi mile ale paginilor de jurnal, fotografii, desene – sunt reproduse
din aceleaşi caiete.

Împărţirea în capitole corespunde caietelor respective. titlu rile apar-
ţin însă editorului, ca şi sumarele din fruntea fiecărui capitol, destinate să
uşu reze orientarea cititorului într-un text încărcat cu detalii. unele note
infrapa ginale îi aparţin reginei, fiind marcate cu asterisc. Cele mai multe
aparţin însă editorului sau traducătoarei, precizându-se de fiecare dată
provenienţa lor (n. ed., respectiv n. tr.). 

am semnalat în text locurile în care lecţiunea a fost nesigură. am op -
tat pentru unificarea stilurilor de datare a însemnărilor, acolo unde regina
nu a fost consecventă, trecând mai întâi datele pe stil vechi, apoi pe cele
pe stil nou (de exemplu, 30 aprilie /13 mai 1917). Cuvintele, sintagmele
sau frazele în limba franceză sunt de cele mai multe ori traduse direct în
text, fiind mar cate însă cu carac tere cursive; uneori, când au un sens foarte
transparent, au fost transcrise ca atare; la fel şi atunci când au valenţe
expresive sau urmă resc un efect comic, fiind în acest caz traduse în notă.
su bli nie rile reginei sunt marcate în text cu majuscule. Numele proprii,
scrise adesea ezitant sau inconsecvent, sunt redate în forme con sacrate,
cu unele excepţii. indicele selectiv de la finalul vol. 3 indexează toate cele
trei volume reeditate în anul 2022, într-o nouă paginație, şi cuprinde sub
aceeaşi intrare toate grafiile unui nume.

Îngrijitorul ediţiei ţine să-i mulţumească profesorului Mihai sorin
rădu lescu pentru sprijinul acordat în identificarea unor personaje. 
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tiseala de la Peleş — Naşterea prinţului Carol

Cotroceni Martie 1910
Simt dorinţa de a- mi aşterne pe hârtie amintirile, ca să mi le
pot rechema în minte în anii ce vor urma; sunt atâtea lucruri
pe care mă tem să nu le uit, dar nu ştiu câtuşi de puţin în ce
ordine am să le povestesc. Acesta nu se vrea a fi un jurnal şi
va fi prost scris. niciodată n- am fost în stare să scriu cum tre-
buie – se pare, vai, că multe capete regale suferă de slăbiciunea
aceasta –, cu toate că am fost educată cu grijă şi am avut toate
şansele pe care le- au avut şi alte fete. Acum am aproape 35 de
ani şi trăiesc deja de 17 ani în ţara aceasta – uneori mi se pare
că au fost foarte lungi, dar alteori parcă ieri am sosit aici, ca
femeie recent căsătorită, ple cată departe de casa mea fericită,
în ţara aceasta necunoscută. Acum a devenit casa mea şi o iu-
besc, dar primii ani au fost plini de greutăţi, pe care am să le
povestesc, una câte una. cred că, privind înapoi, avem ten-
dinţa de a vedea lucrurile într- o lumină mai fru moasă şi mă



bucur că n- am început cartea aceasta la o vârstă mai tânără.
Dacă începem să povestim lucrurile în timp ce le suferim, sun-
tem încli naţi, poate, să le exagerăm, sau se poate să rămânem
orbi cu desă vâr şire la cealaltă parte a situaţiei.

M- am căsătorit la doar 17 ani. Am avut o copilărie minunat
de fericită, din care voi mai povesti din când în când, cu inima
plină de recunoştinţă. Am fost cea mai mare dintre patru su-
rori, dar Alfred, singurul nostru frate, era cu un an mai mare
decât mine. M- am născut în Anglia, la Eastwell Park, unde
mi- am petrecut pri mii ani din viaţă, dar am şi călătorit mult
cu familia, căci tata era în Marină, iar mama – mare ducesă,
singura fiică a ţarului Alexandru ii, care a fost, după cum se
ştie, ucis în împrejurări atât de cumplite tocmai când era pe
cale, probabil, să dea ţării o constituţie.1 Aşadar, din frageda
copilărie am călătorit din Anglia în Rusia şi înapoi de mai
multe ori, dar nu am decât amintiri foarte înceţoşate despre
bunicii mei din Rusia. Văd totuşi, ca în tr- un vis domol, interio-
rul unui tren decorat cu tot luxul şi, pe un pat foarte jos, o
doamnă în vârstă, emaciată, către care eram con duşi ca s- o să-
rutăm – ţarina Maria, bunica mea. cred că pleca în tr- o călăto -
rie undeva în sud şi fuseserăm duşi s- o vedem pe drum. Îmi
amin tesc că avea mâini frumoase şi ochi pătrunzători, de un
cenuşiu albăstrui. Am o amintire mai târzie de la înmor mân -
tarea ei, pe care am privit- o de la ferestrele Palatului de iarnă
– dar e foarte, foarte vagă. Eram tare mică pe atunci. Mai târ-
ziu, mi- l amintesc foarte limpede pe bunicul, care ne iubea, şi,
într- o vară pe care am petrecut- o cu toţii la marele palat de la
Ţarskoe Selo, când ne- am molipsit de pojar unul după altul,
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1) Regina Maria (1875–1938) este fiica prinţului Alfred, duce de Edin -
burgh (1844–1900), al doilea fiu al reginei Victoria a Marii Britanii şi al
prin ţului consort Albert (prinţ de Saxa- coburg-Gotha), şi a Mariei (1853–
1920), mare ducesă a Rusiei, fiica ţarului Alexandru ii (victimă a unui
atentat cu bombă executat de un grup revoluționar la 13 martie 1881) şi a
ţarinei Maria. A avut un frate, Alfred (1874–1899), şi trei surori: Victoria
Melita, supra nu mită „Ducky“ (1876–1936), căsătorită cu Ernst, mare duce
de Hessa şi, a doua oară, cu Kiril, mare duce al Rusiei; Alexandra („San -
dra“) (1878–1942), căsă torită cu Ernst, principe de Hohenlohe- Lan gen -
burg; şi Beatrice („Baby Bee“) (1883–1966), căsătorită cu Alfonso, infante
de Spania (n. ed.).



venea în fiecare zi şi se aşeza lângă fiecare din noi, pe pat. Avea
o faţă blândă, care ne- a rămas dragă, şi ochi mari, de un albas-
tru închis; îl iubeam. Îmi mai amintesc cum stăteam între ge-
nunchii lui în timp ce mâna doi tră paşi ruseşti iuţi, dar mai
mult nu… Într- o zi, la Londra, am fost duşi în odaia mamei,
care plângea, şi ni s- a spus că mama trebuia să plece fiindcă
tatăl ei fusese ucis… Am privit- o cu teama admi ra tivă şi timi-
ditatea copiilor când văd un om în toată firea plângând, oricât
de apropiat le- ar fi. Dintotdeauna mi- au fost tare dragi ru dele
mele din Rusia şi le- am iubit mai mult decât pe unchii şi mă-
tuşile din Anglia. Acum, privind înapoi, îmi dau seama că am
crescut înconjurată de mulţi oameni inte resanţi, dar pe atunci,
fireşte, nu ne dădeam seama. 

Fireşte, pentru restul lumii cea mai interesantă de departe
este bunica mea, regina Victoria. Îmi amintesc că, pentru a
deo sebi bunicile una de alta, pe când eram foarte mici, le nu-
meam Bunica- regină şi Bunica- ţarină – dar ori de câte ori îmi
aduc aminte de vremurile acelea îmi amintesc limpede că ţi-
neam mai mult la Bunica- ţarină. Totuşi, ce aer de interes res-
pectuos domnea întot deauna în jurul Bunicii- regină! Şi câtă
demnitate în femeia aceea micuţă. când eram mici, ne cerea
să o salutăm la micul  dejun şi eram aduşi în şir să- i sărutăm
mâna, care întotdeauna tremura uşor; intra în încăpere reze-
mându- se de un scoţian în kilt şi, mai târziu, de un servitor in-
dian cu mişcări silenţioase, agile, uşoare. Le punea întrebări
doicilor care- i făceau plecăciuni şi zâmbea, ară tând dinţi mi-
cuţi; avea o voce tare dulce, care suna parcă străin, iar când
era agitată sau supărată o ridica la anumite cuvinte în tr- un
fel care era numai al ei şi care, mărturisesc, ne amuza une ori
în asemenea măsură, încât luasem obiceiul de a- l imita – ba
chiar de a- l imita foarte bine, spre marele haz al tuturor. Fi -
reşte, în copilărie ne era destul de frică de ea, iar mai târziu,
când am mai crescut, poate am început să ne temem şi mai
mult. Avea un aer imposibil de descris, un aer pe care nu l- aş
putea numi altfel decât „legendar“, părea deja o frântură de is-
torie vie şi o înconjura respectul acela şoptit care impresio-
nează. Purta întot deauna rochii de mătase neagră, croite ca pe
vremea crinolinelor, care se înfoiau în jurul ei; nu- mi amintesc
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să fi avut vreodată trenă. Toate rochiile ei erau puţin decoltate,
iar seara purta în totdeauna ume rii goi – nu se despărţea ni-
ciodată de boneta de vă duvă, albă1. Avea un mers foarte iute
şi deloc zgomotos, dar nu- mi amintesc s- o fi văzut vreodată
mergând singură: parcă întot dea una se spriji nea de braţul
cuiva. Se bucura de o sănătate excel entă şi ieşea zilnic la plim-
bări cu trăsura la ore înaintate, oricât de urâtă era vremea. nici -
odată nu închidea trăsura, ceea ce adu cea la dispe rare multe
rude şi multe doamne de companie. Fiind tare mărun ţică şi
vârst nică, era foarte scundă, şi îmi amin tesc cum se enerva,
când îmi venea mie rândul să ies la plimbare în trăsură cu ea,
văzându- mă cum stau aplecată peste ea: de multe ori, cu un
glas dojenitor ascuns sub un zâmbet scurt şi timid, îmi spunea
„copilă dragă, prea dreaptă te ţii“ – asta după ce m- am căsăto-
rit. cred că nu eram nici pe departe nepoatele ei preferate, fi-
indcă mama era rusoaică şi avea o fire foarte independentă;
nu cred că s- au înţeles vreodată prea bine, aşa că nici noi nu- i
eram tocmai în graţii, iar mama nu s- a simţit niciodată foarte
fericită în Anglia. Dar în co pilărie nu observam astfel de lu-
cruri, atât de fericită ne făcea viața oriunde ne- am fi aflat.

când mă gândesc la ea şi la devotamentul cu care- şi în-
china viaţa copiilor ei, mă cuprinde cea mai adâncă admiraţie.
E o fe meie foarte religioasă, şi unul din cele mai mari necazuri
ale ei e că nici una din noi nu are o credinţă atât de fierbinte
ca a ei. Fiind rusoaică, este, fireşte, ortodoxă, şi peste tot unde
mergea pu nea să i se ridice o capelă mică, unde aducea întot-
deauna un preot rus şi doi cântăreţi. După ce s- a căsătorit, au
avut loc războaie în tim pul cărora relaţiile dintre Anglia şi
Rusia au fost foarte încordate, iar mama a început să- şi deteste
ţara adoptivă. Dar nu amintirile ei le însemnez aici, ci pe ale
mele, aşa că nu- mi pot îngădui descri eri lungi despre viaţa ei,
pe care nu le voi in clude decât acolo unde este nevoie de ele
pentru a explica anumite aspecte ale propriei mele vieţi şi sorţi.
În orice caz, se împotrivea cu vehemenţă ideii ca vreuna din
fiicele ei să se stabilească în Anglia, şi, fiindcă a avut dintot-
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1) În perioada victoriană, boneta „de văduvă“ se definea mai degrabă
prin croială (cu colţ pe frunte) decât prin culoare, deşi doliul în sine era,
ca şi azi, marcat de negru (n. tr.).



deauna o influenţă mult mai pu ternică asupra noastră decât
tata, a folosit- o mereu spre ceea ce considera ea a fi binele nos-
tru. Vărul nostru, pe atunci duce de York şi comandant de vas,
acum prinţ de Wales1, m- a iubit de la o vârstă foarte fragedă,
iar eu îl adoram în copilărie – mai târziu şi- ar fi dorit să mă
căsăto resc cu el –; fratele lui mai mare murise, iar el devenise
moşteni torul unui tron de prestigiu, dar mama s- a împotrivit,
fiindcă nu- i era deloc dragă Anglia şi nu putea suporta ideea
unei căsătorii între veri primari, aşa că a reuşit să mă con -
vingă că nici eu nu- mi doream căsătoria aceasta; aşa s- a făcut
că am ajuns în ţara aceasta, din fericire sau din păcate…

Dar nu vreau să trec atât de repede peste copilăria mea,
aşa că am să reiau firul amintirilor de unde l- am lăsat, la re-
gina Vic toria. Tata era cel de- al doilea fiu al ei, Alfred, duce de
Edin burgh, co man dant de vas, considerat unul din cei mai chi-
peşi prinţi din vremea lui, cu părul negru şi ochii albaştri ca
safirul, care stră lu ceau pe chipul bronzat de soare şi de vântu-
rile mărilor. În primii mei ani de viaţă era plecat de multe ori
luni de- a rândul, şi îmi amintesc ce mare bucurie era când se
întorcea.

Până la vârsta de zece- unsprezece ani am trăit la Eastwell
sau, în orice caz, acolo era locuinţa noastră principală, dar şe-
deam de multe ori ba la Londra, ba la Eastwell, ba la coburg
sau în Ru sia – iar mai târziu am trăit trei ani în Malta, unde
tata comanda flota din Mediterana. De obicei ne închipuim că
şi ceilalţi ştiu despre familia noastră ce ştim şi noi, dar de obi-
cei nu e aşa, astfel încât trebuie să explic că tata fusese ales
moştenitor al ducatului de coburg, fiindcă bătrânul duce de
coburg nu avea nici un fiu. Ducele Ernst era unchiul tatei, fra-
tele mai mare al tatălui lui, prinţul consort al Angliei. Aşadar,
tata a avut întotdeauna o reşe dinţă la coburg şi se hotărâse
ca fratele meu, Alfred, să fie crescut în Germania, ca să dez-
volte de la o vârstă fragedă simpatii ger mane şi să vorbească
germana ca pe limba lui maternă. Hotă râ rea îi era pe plac ma -
mei, care ţinea dintotdeauna mai degrabă cu Germania decât
cu Anglia, dar a adus în familie o discordie pe care înainte de
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1) Viitorul George V (1863–1936), rege al Marii Britanii (1910–1936), văr
primar cu regina Maria (n. ed.).
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