
 Maria, Regina României
(1875-1938)

Încoronarea Regelui Ferdinand și a Reginei Maria de la Alba Iulia, 15 octombrie 1922, sursa: h  ps://
www.libertatea.ro

Regina României a fost o neînfricată luptătoare a 
Patriei adop  ve România și a Românilor, fondatoarea 

a Comitetului Automobilelor Sanitare „Regina Maria” în 
Franța, organizatoarea a numeroase spitale de campanie din 
Primul Război Mondial, apărătoarea intereselor României 
la Conferința de Pace de la Paris, membru-corespondent al 
Academiei de Belle-Arte din Franța.

În 29 octombrie 1875, în Eastwell Park, comitatul Kent, 
Anglia, se naște fi ica lui Alfred, duce de Edinburgh, și a Mariei 
Aleksandrova, născută Mare Ducesă a Rusiei, nepoată a 
reginei Victoria și a țarului Aleksandru al II-lea al Rusiei, Maria 
Alexandra Victoria de Saxa-Coburg și Gotha, viitoarea regină a 
României. 

Regina Maria a fost educată conform cerințelor 
epocii victoriene, a studiat din copilărie operele lui Goethe, 
Shakespeare și ale poeților roman  ci englezi, iar infl uența 
acestei educației se poate observa în propriile sale scrieri. Ca 
tânără mamă a început să scrie mai întâi poveș  le pe care le 
spunea copiilor, iar mai apoi, în anii războiului, a scris pentru 
soldați și pentru diferite ziare. Memoriile sale au fost publicate 
în anii 1934-35 sub  tlul „Povestea vieții mele”, iar ac  vitatea 
ei de scriitoare numără 30 de volume.



La 10 ianuarie 1893, prin căsătoria cu Ferdinand Viktor Albert Meinrad von Hohenzollern-Sigmaringen, prințul 
moștenitor al României, devine prințesă a României. În 10 octombrie 1914, după moartea regelui Carol I, devine 
regină. Cu  mpul, regina Maria dăruiește Casei Regale a României, șase copii, trei băieți și trei fete. Primul născut, va 
deveni regele României Carol al II-lea. Elisabeta va deveni regină a Greciei, iar Mărioara va deveni regină a Iugoslaviei. 
Datorită acestor împrejurări, regina Maria era supranumită, în epocă, „soacra Balcanilor”.

Regina Maria s-a implicat în poli  că, secondându-l pe rege în momente decisive. Alături de Ion I.C. Bră  anu, 
reușește să-l convingă pe rege să părăsească neutralitatea și să intre în război de partea Antantei. În  mpul războiului, 
s-a implicat în organizarea spitalelor de campanie și a făcut numeroase vizite celor răniți și soldaților afl ați pe front.

La fi nalul Marelui Război, par  cipă la Conferința de Pace de la Paris, are convorbiri cu Raymond Poincaré, 
președintele Franței și primul-ministru Georges Clemenceau și este primită ca membru corespondent al Academiei 
de Belle-Arte, fi ind singura femeie ce primește această dis  ncție. 

Despre prezența sa la Conferința de Pace de la Paris, regina Maria scrie în jurnal:
„Venirea mea aici a schimbat mult situația României, mai ales în ceea ce privește interesul, înțelegerea și 

simpa  a față de țara mea.”
La 15 octombrie 1922, regina Maria și regele Ferdinand I, au fost încoronați ca regi ai României Mari, în 

Catedrala din Alba Iulia, act ce semnifi ca unirea tuturor teritoriilor româneș   sub aceeași coroană.

Regele Ferdinand și Regina Maria decorând militarii care au luptat la Mărășeș  , august 1917; 
Sursa: h  ps://www.rfi .ro

Regele Ferdinand și Regina Maria la ceremonia acordării 
ordinului „Mihai Viteazu”, Regimentului 9 Vânători, 1917  
Sursa: „Regina Maria și Vânătorii de Munte în Războiul 
Întregirii Neamului”, Autor: Nicolae Petrescu

Regina Maria, simbol al Patriei 
îndurerate, 1917. Sursa: „Regina 
Maria și Vânătorii de Munte în 
Războiul Întregirii Neamului”, 
Autor: Nicolae Petrescu



Regina Maria în uniforma de rosiori, 1923Regina Maria, în ținuta cu care intrat 
în Bucureș  , 1 decembrie 1918

Regina Maria se s  nge din viață, la 18 iulie 
1938, la Castelul Pelișor din Sinaia, în Camera de Aur, 
la ora 17:38. Conform testamentului său, trupul ei a 
fost înhumat alături de regele Ferdinand I Întregitorul, 
la Mănăs  rea Curtea de Argeș, iar inima ei a fost 
îmbălsămată și depusă într-o casetă, la biserica Stella 
Maris, lângă vila sa din Balcic. În 1940, după ce România 
pierde teritoriul Cadrilaterului, caseta a fost așezată în 
castelul Bran, iar apoi va fi  mutată, în 1970, la Muzeul 
Național de Istorie al României. La 3 noiembrie 2015, 
caseta ce conține inima reginei Maria, a fost așezată în 
Camera de Aur a Palatului Pelișor din Sinaia.

Reginei Maria a României, supranumită „Regina Soldat”.  
Sursa: h  ps://www.universulargesean.ro

Sursa: „Regina Maria și Vânătorii de Munte în Războiul Întregirii Neamului”, Autor: Nicolae 
Petrescu

Regina Maria. Sursa: h  ps://ro.pinterest.com

Despre regina Maria a 
României, istoricul Nicolae Iorga a 
scris:

„În amin  rea vremurilor, 
Regina Maria va rămâne, mai 
presus de toate marile ei însușiri 
și strălucitele ei talente, ca însăși 
voința neînfrântă care a smuls 
împrejurărilor vitrege îndeplinirea 
unității naționale.”

Regina Maria, simbol al Patriei îndurerate, 1917. 
Sursa: „Regina Maria și Vânătorii de Munte în Războiul 
Întregirii Neamului”, Autor: Nicolae Petrescu


