


ALBUM EDITAT DE: 
MUZEUL NAȚIONAL PELEȘ

TEXTE VOL. II: 
Dr. Narcis Dorin ION

ILUSTRAȚII VOL. II: 
MUZEUL NAȚIONAL PELEȘ
ARHIVELE NAȚIONALE ALE ROMÂNIEI
MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI
Daniel-Cosmin OBREJA
Paul-Cezar FLOREA
Arh. Mădălin GHIGEANU
Radu Alexandru MICLESCU
Dipl. ing. Vlad-Andreas GRUNAU
Dr. Narcis Dorin ION

TRADUCERE ÎN ENGLEZĂ: 
Samuel W.F. ONN

GRAFICĂ & DTP:
Dr. Cornel-Constantin ILIE

CORECTURĂ: 
Rodica ROTĂRESCU
Mircea Alexandru HORTOPAN
Narcis Dorin ION
Raluca ROMOK
Macrina OPROIU
Corina DUMITRACHE
Alexandra GHIOARCĂ

COPERTA I: 
Regina Maria a României. 1923.
Arhivele Naționale ale României
COPERTA IV: 
Principesa Maria a României. 
Colecția Daniel-Cosmin Obreja

© MUZEUL NAȚIONAL PELEȘ, iulie 2018
Toate drepturile rezervate / All rights reserved
www.peles.ro

ISBN 978-973-0-27234-5



MARIA A ROMÂNIEI
PORTRETUL UNEI MARI REGINE

MUZEUL NAȚIONAL PELEȘ

VOLUMUL II

COORDONATOR ȘI COAUTOR: NARCIS DORIN ION

SINAIA 
2018



EXPOZIȚIE ORGANIZATĂ DE MUZEUL NAȚIONAL PELEȘ 
ÎN COLABORARE CU: 

ARHIVELE NAȚIONALE ALE ROMÂNIEI
MUZEUL NAȚIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI
MUZEUL NAȚIONAL AL SATULUI „DIMITRIE GUSTI”
MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI
MUZEUL NAȚIONAL COTROCENI
C.N. ROMFILATELIA
Prof. univ. dr. Adina NANU
Georgeta STĂNESCU
Prof. univ. dr. Ionel CÂNDEA
Daniel-Cosmin OBREJA
Răzvan BRÂNCOVEANU
Paul-Cezar FLOREA
Octavian BALOSIN
Mihai GHYKA
Arh. Mădălin GHIGEANU
Dipl. ing. Vlad-Andreas GRUNAU
Leonard PAȘCANU

COORDONARE PROIECT EXPOZIȚIONAL: 
Dr. Narcis Dorin ION
Director general al Muzeului Național Peleș

CONCEPTUL EXPOZIȚIEI: 
Dr. Mircea Alexandru HORTOPAN
Director de patrimoniu al Muzeului Național Peleș

ORGANIZAREA EXPOZIȚIEI: 
Drd. Macrina Emilia OPROIU
Corina DUMITRACHE
Alexandra GHIOARCĂ
Raluca ROMOK
Rodica ROTĂRESCU
Adriana DUȚĂ
Gabriela TUDOR
Mariana RĂILEANU 
Aurelia BORUGĂ
Cătălina PĂSTRĂMOIU

FIȘE ANALITICE: 
Macrina Emilia OPROIU
Corina DUMITRACHE
Alexandra GHIOARCĂ
Raluca ROMOK



▬ Regina MaRia a RoMâniei. o viață în iMagini 6
Narcis Dorin Ion

▬ CopilăRia pRinCipesei MaRia 10

▬ pRinCipesa MoștenitoaRe 20

▬ Regina MaRia și MaRele Război 90

▬ înCoRonaRea de la alba iulia 134

▬ Regina RoMâniei MaRi 142

▬ Casele de vis ale Reginei MaRia 266

▬ aMuRgul ultiMei RoMantiCe 336

▬ Queen MaRia. a life in piCtuRes 356
Narcis Dorin Ion

CUPRINS



MARIA A ROMÂNIEI

6

REGINA MARIA A ROMÂNIEI
O VIAȚĂ ÎN IMAGINI

Muzeul Național Peleș deține – pe lângă cel mai bogat patrimoniu cultural legat de istoria familiei regale 
române – și cea mai importantă colecție de fotografii reprezentând membrii familiei regale, reședințele, locurile și 
evenimentele legate de istoria Casei Regale a României în cele opt decenii de existență (1866-1947). Cel mai bine 
reprezentați în această fototecă unică prin valoare și diversitate sunt regele Carol I și regina Maria a României, 
aceasta din urmă fiind în mod cert cea mai fotografiată personalitate din istoria monarhiei române. 

Dată fiind bogăția acestui tezaur iconografic inestimabil – inedit, în cea mai mare parte –, am considerat 
absolut necesară realizarea unui al doilea volum al albumului monografic Maria a României. Portretul unei mari 
regine, care să cuprindă imagini inedite de epocă înfățișând cele mai variate aspecte din viața și opera celei 
supranumite „ultima romantică”. Portretul unei mari regine nu putea fi complet fără realizarea acestui album al 
vieții reginei Maria, care devine astfel un pandant al lucrărilor memorialistice ale suveranei (Povestea vieții mele, 
Însemnări zilnice). Este un omagiu adus reginei Maria a României, care mărturisea în 1921 că „partea absurdă este 
că, din cauză că sunt atât de des fotografiată, oamenii își imaginează că-mi place să mă fotografiez, neștiind cum 
mă lupt de fiecare dată înainte de a mă resemna să capitulez. Odată însă hotărâtă, îl ajut pe fotograf să obțină, pe 
cât posibil, un produs decent, ca toată bătaia de cap să nu fie zadarnică”1. 

Contemporanii și biografii au remarcat însă pasiunea cu care principesa și regina Maria se lăsa fotografiată (în 
studiouri foto, în reședințele sale favorite sau în cadrul unor evenimente și ceremonii publice), ceea ce a dus la 
crearea acestei imense arhive fotografice deținută de Muzeul Național Peleș și Arhivele Naționale ale României. 
Istoricul Joachim von Kürenberg, biograful regelui Carol al II-lea, a sesizat cel mai bine entuziasmul cu care regina 
Maria participa la ședințele fotografice: „regina are o pasiune: aceea de a se lăsa fotografiată. E conștientă de 
frumusețea ei și se consideră obligată să păstreze amintirea acestei frumuseți și pentru generațiile ce vor urma. În 
decurs de două zile, ea va fi fotografiată de 400 de ori, ceea ce reprezintă o performanță fizică, pentru că locul și 
costumele trebuie schimbate în permanență. Imaginile sunt luate în salon, în budoar, în hol, în parc, în pădure, pe 
pajiște, pe malul pârâului și în barcă. Costumele vor alterna și ele, de la unul de vânătoare până la uniformă și tea 
gown. La toate aceste toalete, trebuie aranjată și coafura corespunzătoare, alese bijuteriile și alte accesorii, cum ar 
fi bastoane, umbrele, evantaie, săbii, vâsle, lornion sau chiar un copil”2.

Tânăra principesă moștenitoare a fost fotografiată de Alfred Brand din Sinaia (fotograful Curții Regale și cavaler 
al Ordinului Sfântul Alexandru, cu atelier în Sinaia, pe strada Gării nr. 3, în locuința proprie, și la Ploiești, pe strada 
Franceză), după clișeele căruia vor fi editate mii de cărți poștale ilustrate în perioada interbelică. Alte fotografii 
ale principesei Maria au fost realizate la Sinaia de A. Ihalsky și de Ioan Voinescu, cu prilejul unor evenimente și 
vizite ale unor capete încoronate din străinătate. Multe portrete oficiale de tinerețe ale principesei Maria au fost 
realizate de Franz Mandy (1848-1910), fotograf al Curții Regale, care și-a înființat studioul din București în 1881 (cu 
sediu în Calea Victoriei nr. 21 și, ulterior, în Piața Teatrului, lângă Cafeneaua Fialkowsky)3. Atelierul lui Franz Mandy 
a fost preluat în 1918 de un alt mare fotograf, Étienne Lonyai (1885-1957), care va deveni președinte al Uniunii 
fotografilor profesioniști din România, va realiza unele dintre cele mai frumoase portrete ale principesei Maria și îi 

1. Maria, Regina României, Însemnări zilnice (ianuarie-decembrie 1921), vol. III, traducere de Sanda Racoviceanu, îngrijire de ediție, 
introducere și note de Vasile Arimia, București, Editura Historia, 2006, p. 218. 
2. Joachim von Kürenberg, Carol al II-lea și doamna Lupescu, traducere de Liana Fieraru, București, Editura Științifică, 2000, p. 28-29. 
3. Emanuel Bădescu, Franz Mandy, fotograful Principesei Maria, în „Revista Muzeelor”, XLII, 2008, p. 25-28. 
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va dărui reginei Maria un splendid album intitulat OMAGIU Majestăței Sale Regina Tuturor Românilor MARIA 1892-
1923, păstrat și azi în fototeca Muzeului Național Peleș4.  

Un alt mare atelier fotografic care a eternizat frumusețea reginei Maria a României a fost Julietta, condus 
de Adolf Klingsberg. În ziua de 19 martie 1923, în parcul palatului Cotroceni, regina Maria a participat la o 
ședință fotografică cu fotografii de la Julietta: „De foarte multă vreme promisesem studioului Julietta să-mi facă 
o fotografie călare, în uniforma mea, și vremea fusese mereu prea nefavorabilă. În această ultimă dimineață a 
fost frumos, așa că m-am sacrificat, în pofida zorului din ultima zi, și m-am îmbrăcat în uniforma de mare ținută, 
simțindu-mă complet ridicolă, și m-am fotografiat o dată pe Virtus și o dată pe Austral. Cel puțin sper că vor fi 
bune, pentru că mulți mi-au cerut o fotografie atunci când am fost la parada de la Alba Iulia, la ziua Încoronării”5. 
Portretele din copilărie și din tinerețe ale principesei Maria au fost realizate și în studiouri fotografice din Marea 
Britanie sau Germania: Russels & Sons (din Londra, Baker Street nr. 17), E. Uhlenhuth (din Coburg), Carl Backofen 
(din Darmstadt, Riedeselstr. 37).

Acestor mii de fotografii și cărți poștale ilustrate de epocă li se adaugă albumele inedite ale principesei Maria 
a României, păstrate în fototeca Muzeului Național Peleș6, care constituie o excepțională sursă pentru ilustrarea 
vieții la Curtea regală a României în perioada 1894-19157. Unele dintre aceste albume au fost împodobite cu picturi 
și desene ale principesei Maria, pasionată de fotografie și de a fi fotografiată, conștientă de trecerea timpului 
peste frumusețea sa admirată de contemporani. Mii de fotografii realizate de principesa Maria, de sora sa, marea 
ducesă Victoria Melita de Hessen-Darmstadt, de principele moștenitor Ferdinand al României sau de către artiștii 
fotografi ai epocii ne arată aspecte ale vieții private a familiei principilor moștenitori, peisaje din Sinaia și din 
țară, vizite ale familiei regale în diferite localități din țară sau din străinătate, imagini ale reședințelor princiare și 
regale (de la Sinaia și București până la cele de pe Domeniile Coroanei), portrete oficiale sau convenționale ale 
membrilor familiei regale și princiare a României, instantanee din viața cotidiană a familiei regale și a prietenilor 
cuplului princiar Ferdinand-Maria. O întreagă lume apare în aceste albume, de la capete încoronate ale României 
și Europei sau aristocrați occidentali și boieri români, până la oamenii politici sau simpli ai epocii celei frumoase, 
fie ei soldați, țărani, călugări, care apar în splendide fotografii de epocă alături de principesa sau regina Maria.  

Caietele cu Însemnări zilnice ale reginei Maria, păstrate cu grijă în fondurile Arhivelor Naționale ale României, 
rămân și astăzi cea mai importantă sursă iconografică privind activitatea reginei Maria în Primul Război Mondial. 
Multe dintre aceste imagini inedite de epocă văd prima lumină a tiparului în acest album dedicat reginei Maria. 
Sunt fotografii care au fost realizate de membrii Serviciului Fotografic al Armatei, înființat prin ordinul nr. 1041 din 
29 noiembrie 1916 și atașat Biroului de Informații al Marelui Cartier General Român8. Arhitectul Ion Oliva, căpitan 

4. Album de 48 de file, conținând 114 fotografii (nr. de inventar M.N.P. 88). 
5. Maria, Regina României, Însemnări zilnice, vol. V, traducere de Sanda-Ileana Racoviceanu, îngrijire de ediție, cuvânt înainte și note de 
Vasile Arimia, București, Editura Historia, 2006, p. 94-95.
6. Muzeul Național Peleș deține 46 de albume fotografice aparținând principesei și reginei Maria a României.  
7. O trecere în revistă a acestor albume a realizat Carmen Tănăsoiu în articolul Fotografia – un hobby la Curtea Regală a României. Albumele 
de fotografii ale reginei Maria, în „Secolul 21”, nr. 7-12/2015, p. 130-148. 
8. Vezi Adrian-Silvan Ionescu, Serviciul Fotografic al Armatei și contribuția sa la iconografia războiului cel mare, în volumul Muzeul Național, 
an. XXV, Muzeul Național de Istorie a României, București, 2013, p. 182-283; textul a fost reluat în Adrian-Silvan Ionescu, La Grande Guerre. 
La photographie sur le front roumain. 1916-1919, București, Institutul Cultural Român, 2014, p. 25.
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în Marele Război, a fost cel care a condus Serviciul Fotografic al Armatei și a avut privilegiul de a fi în preajma 
familiei regale române și de a imortaliza momentele importante ale participării reginei Maria la Marele Război. Și 
nu au fost deloc puține, după cum putem vedea și în fotografiile redate în acest album. 

Aceleași caiete cu Însemnări zilnice păstrează imagini inedite din călătoriile reginei Maria a României în țară 
sau străinătate, alături de portrete oficiale sau fotografii ale reședințelor pe care regina le-a creat și însuflețit în 
perioada interbelică. Marea majoritate a acestor splendide fotografii interbelice care ilustrează jurnalul reginei 
Maria a fost realizată de atelierul fotografic Guggenberger-Mairovits, devenit celebru în urma dobândirii, în 1923, 
a titlului de „Fotograf al Curții Regale”. Ida Guggenberger (1881-1973), originară din Mediaș, a preluat în 1912 
conducerea atelierului fotografic pe care soțul său, Hans Guggenberger, îl condusese timp de peste un deceniu 
(1899-1911). În asociere cu o fotografă originară din Budapesta, Jolan Mairovits, pe care a întâlnit-o în 1914, Ida 
Guggenberger a dezvoltat atelierul fotografic la Sibiu și, din 1932, la București, unde și-a desfășurat activitatea 
până în 1948, în sediul din Calea Victoriei nr. 399.

Prima întâlnire între regina Maria a României și artistele fotografe de la Sibiu a avut loc la castelul Pelișor din 
Sinaia, în 18 iulie 1921, cu prilejul unei ședințe foto pe care suverana o consemna astfel: „După masă, au venit 
două transilvănence să-mi facă fotografii. Mă admir eu însămi pentru răbdarea de care dau dovadă, dar dorința 
lor fierbinte, insistența lor continuă mi-au înfrânt rezistența, înțelegând ce trebuie să însemne, pentru aceste 
două femei ambițioase, șansa de a-și fotografia Regina. (...) Astăzi, totuși, n-am permis decât fotografii pe terase în 
costum național, refuzând categoric să mă îmbrac în altceva. Dintre toate lucrurile detestabile, fotografiile oficiale 
sunt cele mai neplăcute și, în plus, nu mai sunt tânără, cum eram!”10.

O săptămână mai târziu, în 26 iulie 1921, Ida Guggenberger revine la Sinaia pentru a îi fotografia pe ceilalți 
membri ai familiei regale. „Fotografa de la Sibiu a venit din nou – consemna regina Maria – și am reușit să-i 
conving pe cei din familia mea să o lase să-i fotografieze, întrucât am descoperit că are un real talent, dovedit de 
fotografia pe care mi-a făcut-o data trecută, pe care am lipit-o aici pe o altă pagină și care demonstrează spiritul 
ei cu adevărat artistic”11. Convinsă de talentul real al Idei Guggenberger, regina Maria a invitat-o și la celelalte 
reședințe favorite ale sale (Bran, Balcic și Cotroceni) pentru a o imortaliza în interioarele la a căror decorare a avut 
un rol atât de important. În 10 august 1922, la castelul Bran, regina Maria nota că „am avut-o pe fotografa de la 
Sibiu, ca să ne facă diferite fotografii ale locurilor preferate”12. Ziarul „Siebenbürgisch–Deutsches Tageblatt” din 
Sibiu consemna că „în data de 9 a lunii curente, doamnele Guggenberger și Mairovits au fost invitate telegrafic de 
regină la Bran. Au fost primite cu mare amabilitate de Majestatea Sa și de Principesa Ileana. La solicitarea reginei 
au realizat o serie de portrete și imagini de interior. Regina Maria îndrăgește foarte mult castelul primit în dar din 
partea municipalităţii din Brașov și supraveghează personal lucrările de restaurare. Castelul va fi transformat în 
stilul vechilor cetăţi cavalerești”13.

Reședințele regale (palatul de la Balcic, castelul Peleș, castelul Bran, casa principesei Elisabeta din București) 
au fost fotografiate în perioada interbelică și de Emil Fischer (1873-1965) din Sibiu14, după clișeele sale – păstrate 
în fototeca Muzeului Național Brukenthal – fiind realizate mai multe seturi de cărți poștale cu largă circulație în 
epocă. Imaginile reprezentând „casele de vis” ale reginei Maria (reședințele de la Balcic, Bran, Sinaia, Cotroceni, 
Copăceni, Scroviștea) care sunt prezentate în acest album au fost realizate în mare parte de atelierul Guggenberger-

9. Despre activitatea atelierului Guggenberger-Mairovits și reflectarea ei în presa germană a epocii, vezi Gudrun-Liane Ittu, Das 
Hermannstädter Fotoatelier Guggenberger-Mairovits in der Zeitspanne von 1918 bis 1932 zwischen Kundenwerbung und Anerkennung am 
rumänischen Königshof widerspiegelt im Siebenbürgisch-Deutschen Tageblatt, în Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Editura Academiei 
Române, band 50/2007, p. 159-172; dr. Gudrun-Liane Ittu, Femei care au activat la Mediaș la începutul secolului XX: Lotte Binder, Erika Paulas, 
Ida Guggenberger și Jolan Mairovits, în anuarul „Collegium Mediense”, III. Comunicări Științifice, XII, Colegiul Tehnic «Mediensis» din Mediaș, 
Biblioteca Historica, Philosophica et Geographica, XII, Mediaș, 2013, p. 164-170.
10. Maria, Regina României, Însemnări zilnice (ianuarie-decembrie 1921), p. 218. 
11. Ibidem, p. 225. 
12. Maria, Regina României, Însemnări zilnice (1 ianuarie-31 decembrie 1922), vol. IV, traducere de Sanda Racoviceanu, îngrijire de ediție, 
introducere și note de Vasile Arimia, București, Editura Historia, 2006, p. 242.
13. Regina la Bran în „Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt”, nr. 14761, 15 august 1922, p. 3., apud dr. Gudrun-Liane Ittu, Femei care au 
activat la Mediaș la începutul secolului XX: Lotte Binder, Erika Paulas, Ida Guggenberger și Jolan Mairovits, în anuarul „Collegium Mediense”, 
2013, p. 167. 
14. Vezi Dorina Negulici, Nicușor Dănuț Ivănuș, Reședințe ale Casei Regale din România în colecția de fotografii Emil Fischer, Brașov, Editura 
Ecran Magazin, 2007.
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Mairovits din Sibiu. Fotografiile realizate în 1918 la reședința regală de la Bicaz – înfățișând-o pe regina Maria, 
pe regele Ferdinand și pe copiii lor – poartă semnătura lui Adolphe A. Chevalier (1881-1963) din Piatra Neamț, 
recunoscut drept „artistul fotograf al Văii Bistriței”. 

Balcicul, reședința insolită de pe malul mării, a fost decorul în care regina Maria a realizat multe ședințe 
fotografice (cu Emil Fischer sau Ida Guggenberger), alături de copiii săi favoriți, principele Nicolae și principesa 
Ileana a României. Tot aici va realiza regina Maria, în 2 mai 1927,  o ședință foto pentru principesa Ileana: „De 
data aceasta sunt înarmată cu Kodak-ul meu și, cât timp am stat așezată, am făcut cu mare bucurie poze în plin 
soare, folosind-o pe Ileana, în rochia ei turcească, drept cea mai satisfăcătoare prezență vie sau, mai degrabă, 
prezență umană în toate fotografiile mele; liniile zvelte ale siluetei sale fac din ea un model perfect, iar costumul 
său albastru se adaugă la culoarea peisajului”15. Cu același prilej, regina Maria a realizat și primele fotografii color: 
„m-am îmbrăcat vitejește în rochia mea turcească de culoarea gențianei și am coborât la micul dejun, servit pe 
mult iubitul nostru balcon, după care m-am dus pe terasele mele ca să fac fotografii artistice, în culori. Mica 
grădină de lalele era un loc de basm”16.

Un moment istoric din viața reginei Maria – imortalizat de mai mulți fotografi celebri ai epocii – a fost 
Încoronarea de la Alba Iulia, din 15 octombrie 1922. După revenirea la București, ședințele fotografice au continuat 
la palatul Cotroceni, în ziua de joi, 19 octombrie 1922, pe care regina Maria o considera „o dimineață sacrificată 
pentru fotografi, pentru că vrem să avem amintiri ale celor trei regine împreună, așa cum a fost în ziua încoronării. 
Așa că Regina Mamă cu micile ei regine s-au fotografiat împreună, cu reușită sper, întrucât de data aceasta, ca 
fiecare să aibă ceva de vândut; noi l-am folosit pe omul de la Mandy și, în final, am lăsat ca Julietta să-mi facă mie 
câteva fotografii pentru că se dădea de ceasul morții de gelozie că am dat această onoare transilvănencei și nu 
lor”17.

Se pare că regina Maria a fost foarte încântată de fotografiile realizate de Ida Guggenberger și Jolan Mairovits, 
devreme ce le-a invitat pe cele două artiste la Sinaia pentru a realiza fotografii înainte de încoronare. Sub titlul 
Noi fotografii ale cuplului regal, cotidianul „Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt” din 19 octombrie 1922 relata 
că: „în vitrina atelierului de artă fotografică Guggenberger-Mairovits sunt expuse, de aseară, o serie de fotografii 
ale reginei și ale regelui în mare ţinută și cu atributele de încoronare. Fotografiile au fost realizate înainte de 
eveniment, la Sinaia, unde regina le invitase pe proprietarele firmei sibiene. Este singurul atelier din ţară care, 
înainte de încoronare, a avut parte de o asemenea onoare. Mai întâi au fost realizate pozele reginei, iar două 
zile mai târziu, cele ale regelui. «Înalta pereche» a fost atât de impresionată de concepţia artistică și de modul 
desăvârșit de execuţie al fotografiilor, încât și-a exprimat dorinţa ca acestea să fie declarate fotografiile oficiale ale 
încoronării”18. Alte momente importante din viața reginei Maria a României (căsătoriile fiicelor sale, principesele 
Elisabeta, Maria și Ileana, înmormântarea regelui Ferdinand I) au fost imortalizate de Ida Guggenberger și Jolan 
Mairovits și pot fi admirate în fotografiile publicate în acest album, care se dorește a fi – în anul Centenarului Marii 
Uniri – un omagiu adus acestei mari Doamne a istoriei noastre contemporane.

Fotografiile care ilustrează volumul al II-lea al lucrării Maria a României. Portretul unei mari regine provin, în 
marea lor majoritate, din fototeca Muzeul Național Peleș și a Arhivelor Naționale ale României și sunt publicate 
în premieră în acest album monografic. Alte imagini de epocă ne-au fost furnizate de către Muzeul Național 
de Istorie a României. Am asociat la realizarea acestui volum mai mulți colecționari – Paul-Cezar Florea, Daniel-
Cosmin Obreja, Mădălin Ghigeanu, Vlad-Andreas Grunau, Radu Alexandru Miclescu, Narcis Dorin Ion – care ne-au 
oferit spre publicare prețioase fotografii reprezentând-o pe regina Maria a României. Tuturor le exprimăm și aici 
întreaga noastră gratitudine.

Dr. Narcis Dorin Ion
Director general al Muzeului Național Peleș 

15. Regina Maria a României, Însemnări zilnice, volumul al IX-lea (1 ianuarie-31 decembrie 1927), traducere de Sanda Ileana Racoviceanu, 
ediție îngrijită de Olga-Silvia Turbatu, Iași, Editura Polirom, 2012, p. 137. 
16. Ibidem. 
17. Maria, Regina României, Însemnări zilnice (1 ianuarie-31 decembrie 1922), vol. IV, p. 323-324.
18. „Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt” nr. 14816, 19 octombrie 1922, p. 5., apud  dr. Gudrun-Liane Ittu, Femei care au activat la Mediaș la 
începutul secolului XX: Lotte Binder, Erika Paulas, Ida Guggenberger și Jolan Mairovits, în anuarul „Collegium Mediense”, 2013, p. 167. 



COPILĂRIA 
PRINCIPESEI 

MARIA

Principesele Maria (dreapta) și Victoria Melita de Edinburgh 
Colecția Daniel-Cosmin Obreja
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Invitație la botezul principesei Maria de Edinburgh, 1875
Colecția Paul-Cezar Florea



Bineînțeles că cea mai de seamă personalitate, care le reducea la proporții minime pe toate celelalte, era 
bunica, regina Victoria; bunica-regină, așa îi ziceam, pentru a o deosebi de bunica-împărăteasă, mama 
mamei mele, după al cărei nume fusesem eu botezată, pe când Ducky îl purta pe acela al bunicii-regine, 
și apoi i se adăugase numele de Melita, pentru că Ducky se născuse în încântătoarea insulă Malta...
Cred că bunica-regină se aștepta ca eu, cea mai mare fată din familie, să fiu botezată cu numele ei, dar 
mama simțise că trebuie să mă cheme Maria, nume care îi era mai scump decât toate, pentru că era al 
mamei ei; și trebuie să spun că mi-e drag numele meu: Mary ori Maria are într-însul ceva de veșnicie, căci 
nu este el numele Maicii Domnului?
Mi se pare că n-a fost totdeauna ușor pentru mama să fie nora reginei Victoria, cu toate că-și purtau, una 
alteia, mult respect. 
Maria, Regina României, Povestea vieții mele

Regina Victoria a Marii 
Britanii, alături de fiul 
său Edward, prinț 
de Wales (viitorul rege 
Edward al VII-lea) 
și de nepotul său, 
George, duce de York 
(viitorul rege George 
al V-lea). În brațe, 
regina Victoria îl ține 
pe strănepotul său,  
Edward Albert, prinț 
de York (viitorul rege 
Edward al VIII-lea). 
Colecția 
Daniel-Cosmin Obreja
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Alfred și Maria de Edinburgh, părinții principesei Maria 
Colecția Paul-Cezar Florea

Mama era cea care hotăra despre toate, mama era aceea  la care alergam, mama care venea să ne 
sărute la culcare, care ne lua la plimbare pe jos sau cu trăsura, care ne mustra sau ne lăuda și care spunea 
ce trebuie să facem și ce nu.  Ne iubea cu patimă. Întreaga-i viață era dăruită copiilor ei: noi îi eram grija ei 
de căpetenie și însuși miezul existenței sale. 
Maria, Regina României, Povestea vieții mele



Principesa Maria de Edinburgh cu surorile sale și guvernanta
Principesa Maria de Edinburgh, Londra, 1879  

Muzeul Național Peleș / Colecția Daniel–Cosmin Obreja

Copilăria noastră a fost o 
copilărie fericită și fără griji, 
copilăria unor copii bogați și 
sănătoși, feriți de loviturile și de 
asprele realități ale vieții. 
Maria, Regina României, Povestea vieții mele

De la vârsta de cinci ani eram o 
adevărată fiică a Evei în iubirea 
mea pentru haine frumoase; 
de altfel frumusețea, sub orice 
formă, trezea în mine o dragoste 
înflăcărată, chiar păgână.
Maria, Regina României, Povestea vieții mele

Principesa Maria de Edinburgh pe cal, 
Coburg, 1883

Muzeul Național Peleș



Principesele Maria și Victoria Melita de Edinburgh  
Principesele Maria, Alexandra și Victoria Melita de Edinburgh

Colecția Daniel-Cosmin Obreja

Maria de Edinburgh, principesă de Saxa-Coburg-Gotha, Coburg, 1888 
Principesa Maria de Edinburgh, 1885

Muzeul Național Peleș / Colecția Daniel-Cosmin Obreja
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Maria și Alfred de Edinburgh, părinții principesei Maria 
Colecția Daniel-Cosmin Obreja

Clarence House, reședința din Londra a părinților principesei Maria
Colecția Narcis Dorin Ion
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Maria și Alfred de Edinburgh, duce de Saxa-Coburg-Gotha, alături de fiicele lor (Maria, Alexandra, Beatrice, 
Victoria Melita) și de ducesa-văduvă Alexandrine de Saxa-Coburg-Gotha

Muzeul Național Peleș
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Eastwell House, reședința din comitatul Kent a familiei ducelui Alfred de Edinburgh 
și locul unde s-a născut regina Maria a României

Colecția Narcis Dorin Ion
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Alfred de Edinburgh, duce de Saxa-Coburg-Gotha, alături de fiicele sale 
(Alexandra, Beatrice, Maria și Victoria Melita), la castelul Rosenau din Coburg

Muzeul Național Peleș

Tata era o ființă rară, în sensul că nu se ocupa în mod activ de copiii săi; aceasta o lăsa pe seama mamei, 
însă, la ocazii, se pomenea descoperindu-ne, ca să zic așa, și atunci născocea câte un joc sau o petrecere 
în care părea că găsește tot atâta plăcere ca și noi. 
Maria, Regina României, Povestea vieții mele



PRINCIPESA 
MOȘTENITOARE
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Programul 
de la căsătoria principelui 

Ferdinand de Hohenzollern, 
moștenitorul Tronului României, 

cu principesa Maria de Edinburgh, 
1893 

Colecția arh. Mădălin Ghigeanu
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Principesa Maria și principele Ferdinand
Muzeul Național Peleș

Principesa Maria 
în preajma căsătoriei 

cu principele Ferdinand 
Colecția arh. Mădălin Ghigeanu
Colecția Daniel-Cosmin Obreja
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Principesa Maria 
Muzeul Național Peleș

 Mama era de părere că 
prințesele trebuie să se 
căsătorească de tinere. 
Când trec de douăzeci de 
ani, spunea ea, încep să 
gândească prea mult, să 
aibă prea multe idei ale 
lor, ceea ce încurcă tot.  
Maria, Regina României, 
Povestea vieții mele
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Îmi dau seama că eram 
tânără și neroadă și mai 
târziu aflai că mulți mă 
socoteau ușuratică; dar la 
mine nu era nimic altceva 
decât avânt tineresc care-i 
molipsea fără voie pe toți, 
precum și un splendid 
dar de a găsi plăcere în 
cele mai mici lucruri. Nu 
pot decât să plâng pe 
cei care priveau toate cu 
dezaprobare […] Paguba 
e a lor, nu a mea.  
Maria, Regina României, 
Povestea vieții mele

Principesa Maria 
Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria 
Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria 
Muzeul Național Peleș
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Tinerețea e ceva 
minunat, dar e 
și o tragedie cu 
feluritele ei nădejdi 
și dezamăgiri, cu 
lăcomia ei fără 
saț, cu năzuințele 
ei, cu credințele și 
cu îndoielile ei, cu 
aprigul ei dor de 
înfăptuiri, de realizare 
de sine, de ideal și de 
iubire.  
Maria, Regina României, 
Povestea vieții mele

Principesa Maria 
Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria și principele 
Ferdinand în costume 

de bal mascat, cca 1896
Muzeul Național Peleș

Principesa Maria, cca 1896
Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria, cca 1896
Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria
Muzeul Național Peleș
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Nu-mi pare rău de nimic și mi-e drag să mă uit înapoi 
spre acele năpraznice izbucniri de veselie fără răgazuri, 
când avântul bucuriei gonea orice chibzuință și când 
orice nebunie ți se părea la locul ei, îndată ce puteam 
râde cât ne poftea inima.
Maria, Regina României, Povestea vieții mele Principesa Maria

Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria 
și marea ducesă 
Victoria Melita 
în costume Art 
Nouveau
Muzeul Național Peleș

Principesa Maria 
în costum Art 

Nouveau
Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria în costum 
de Domniță  din Evul Mediu
Muzeul Național Peleș

Principesa Maria în costum de bal mascat 
Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria în costum voievodal, 1908
Muzeul Național Peleș / Colecția Vlad-Andreas Grunau
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Dragostea mea de 
libertate este extremă. 
În viața mea plină de 
obligații, n-am putut 
niciodată să am o 
libertate reală, dar 
am câștigat absoluta 
libertate a spiritului 
și a acțiunii, care a 
devenit cel mai bun 
companion al meu. 
Regina Maria a României, 
Însemnări zilnice

Principesa Maria 
Colecția Daniel-Cosmin Obreja
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Principesa Maria în pridvorul bisericii Cotroceni
Muzeul Național Peleș

Principesa Maria la Mănăstirea Agapia, 1901
Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria 
în costum popular
Muzeul Național Peleș



Principesa Maria în salonul de aur al palatului Cotroceni
Muzeul Național Peleș



Principesa Maria în budoarul său 
de la castelul Foișor, Sinaia, 1898

Muzeul Național Peleș

Principesa Maria în salonul de aur 
al palatului Cotroceni

Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria la conacul Miclescu din Călinești (Botoșani), 1905
Colecția Radu Alexandru Miclescu



Principesa Maria la anii maturității
Muzeul Național Peleș
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Adevărul e că în 
mine era o adâncă 
și neînvinsă «joie de 
vivre» peste care nu 
se putea trece, pe care 
nici o dezaprobare și 
nici o încătușare nu 
o putuseră înăbuși. 
Oriunde mergeam 
duceam cu mine 
această bucurie de a 
trăi; pentru mine orice 
lucru avea interes și 
totul mă însuflețea, 
așadar în chip firesc și 
eu însuflețeam pe cei 
cu care mă întâlneam.
Maria, Regina României, 
Povestea vieții mele
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Principesa Maria în uniforma 
Regimentului 4 Roșiori

Muzeul Național Peleș

Principesa Maria și sora sa 
Beatrice în costume 
de „Fiice ale Rinului”
Muzeul Național Peleș

<
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Principesa Maria în grădina 
vechiului conac de la Copăceni
Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria, 
personaj Belle-Époque

Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria în fotografii de studio
Colecția Daniel-Cosmin Obreja / Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria în dormitorul său argintiu 
de la palatul Cotroceni
Colecția Paul-Cezar Florea
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Principesa Maria, 1914
Colecția Paul-Cezar Florea 

Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria în doliu
Muzeul Național Peleș
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Ducky era prietena mea cea mai intimă; eram nedespărțite, deși foarte 
deosebite și ca înfățișare și ca fire. Ducky era oacheșă și, cu toate că avea un an 
mai puțin, fiind mai înaltă decât mine, era totdeauna luată drept cea mai mare, 
ceea ce ne necăjea pe amândouă. Era și mai posomorâtă și gata să poarte pică 
dacă era mustrată; iubea pătimaș, cu gelozie, și era ceea ce mai-marii noștri 
numeau un copil greu de strunit. Eu, mai zâmbitoare, cu părul „auriu”, primeam 
toate ale vieții mai ușor decât Ducky și mă împrieteneam mai repede...
Maria, Regina României, Povestea vieții mele
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Principesa Maria 
cu sora sa preferată, 

Victoria Melita, 
la Coburg și la 

Sinaia,1894 - 1895
Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria și surorile sale Beatrice 
și Victoria Melita, la Coburg

Muzeul Național Peleș

Principesa Maria împreună cu surorile sale 
Beatrice, Victoria Melita și Alexandra

Muzeul Național Peleș

Principesa Maria și regina Elisabeth a Belgiei în parcul castelului Sigmaringen, 1905
Muzeul Național Peleș
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Palatul Edinburgh din Coburg, 
reședința părinților 

principesei Maria
Colecția Narcis Dorin Ion

Alfred de Edinburgh, George, 
duce de York, principele 
Maximilian de Baden, 
Ernst-Ludwig, mare duce 
de Hessen, principele Ferdinand 
al României  (de la stânga
 la dreapta); Charlotte, principesă 
de Saxa-Meiningen, Victoria 
Melita, mare ducesă de Hessen, 
Maria, principesa României, 
Beatrice de Edinburgh, Feodora 
de Saxa-Meiningen, Mary, ducesă 
de York (de la stânga la dreapta). 
Coburg, 1896
Muzeul Național Peleș
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Arhiducele Franz Ferdinand 
împreună cu familia regală 
a României la Sinaia, 1909
Muzeul Național Peleș

Împăratul Franz Josef, regele 
Carol I, regina Elisabeta, 

principesa Maria, principele 
Ferdinand, ducele Alfred 

de Edinburgh, 1896
Muzeul Național Peleș
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Aveam în jurul meu toate elementele unei adevărate fericiri: un soț tânăr și iubitor, o țară frumoasă și 
ademenitoare, gata să primească în inima ei pe tânăra prințesă, un întins câmp de activitate, toate 
darurile pământești și o largă zare deschisă în fața ochilor noștri. Și totuși, acestea toate aveau să fie 
înăbușite, nimicite, întunecate de ciudatul dar ce avea Unchiul de a îngreuna însemnătatea fiecărui lucru 
și a fiecărei vorbe, a fiecărei revederi sau despărțiri, a fiecărei inovări. 
Maria, Regina României, Povestea vieții mele

Principesa Maria, regele Carol I, 
principele Leopold de 
Hohenzollern-Sigmaringen
Muzeul Național Peleș
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Regele Carol I, regina Elisabeta, 
principesa Maria și principele 

Wilhelm de Hohenzollern, 
alături de regele Gustav al V-lea 

al Suediei, la castelul Pelișor, 1910
Muzeul Național Peleș

Principesa Maria la o serbare 
de familie, Sigmaringen, 1905
Muzeul Național Peleș
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Familia regală a României 
împreună cu regele Gustav 
al V-lea al Suediei, la Sinaia, 
1910
Muzeul Național Peleș

Principele moștenitor 
Ferdinand, principesa Maria, 

principele Carol și regele 
Carol I, întâmpinați 

de autorități la Gara de Nord, 
București

Muzeul Național Peleș

Regele Gustav al Suediei veni și el într-un rând la Sinaia. Era văr primar cu regina Elisabeta, mamele 
lor fiind surori. Era și el un om foarte plăcut, simplu, prietenos și gata să petreacă cu orice prilej. 
Maria, Regina României, Povestea vieții mele
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Principesa Maria 
cu principele Carol, 1894
Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria 
cu principele Carol, 1894
Muzeul Național Peleș

De la început, Carol a fost un copil voinic și cât se poate de drăguț. Sosirea lui aduse de bună 
seamă o mare schimbare în viața mea, se deschiseră în fața mea zări cu totul noi, aveam acum 
o îndeletnicire covârșitoare în jurul căreia se puteau aduna toate nădejdile și străduințele mele.
Maria, Regina României, Povestea vieții mele
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Principesa Maria 
cu principesa Elisabeta 
și principele Carol, 1894
Colecția Daniel-Cosmin Obreja

Nașterea celui de-al doilea copil al nostru, Elisabeta, se întâmpla înainte să 
fi împlinit Carol un an. Cam pe atunci se întoarse să-și reia viața printre noi 
regina Carmen Sylva, și fiica noastră fu botezată cu numele ei. 
Maria, Regina României, Povestea vieții mele
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Principesa Maria cu principesa Elisabeta 
și principele Carol la palatul Cotroceni, 1898

Muzeul Național Peleș

Principesa Maria cu principele Carol 
și principesa Elisabeta, 1898

Muzeul Național Peleș

Principesa Maria și principesa Elisabeta 
Muzeul Național Peleș
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Copiii erau punctul central al vieții mele. Femeile din rasa mea sunt mame pătimașe și nu ne putem 
închipui lumea fără copii. Toată munca, toată stăruința și năzuința noastră n-au alt țel decât de a-i 
modela potrivit idealului nostru, de a-i face fericiți și de a le pregăti un viitor frumos. Camera copiilor era 
miezul vieții mele și am putut să mă bucur ani îndelungați de plăcerea de a o vedea plină, deoarece numai 
primii doi copii s-au născut unul după altul, pe când între ceilalți patru au fost intervale mai lungi. 
Maria, Regina României, Povestea vieții mele

Principesa Maria cu principesa Elisabeta 
și principele Carol în vacanță în Germania, 1899

Muzeul Național Peleș

Principesa Maria cu principesa Elisabeta, 1898 
Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria 
împreună cu copiii săi 
Carol, Elisabeta 
și Mărioara, 1900
Muzeul Național Peleș
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Prevestisem că al treilea copil al meu are 
să fie un copil al lacrimilor, căci, pe acea 
vreme, nu era noapte în care să nu adorm 
plângând. Dar prevestirile mele dădură greș 
când ni se născu fetița la Gotha, în 9 ianuarie 
1900, căci a fost, din prima zi, un copil al 
bucuriei și al soarelui. Se înfăptuise această 
minune; veselă, zâmbitoare și uimitor de 
drăgăstoasă din cea mai fragedă copilărie, 
a fost mai mult decât o mângâiere pentru 
mine, a fost o revelație, și o iubeam cu o 
iubire ce nu se poate descrie; nu puteam s-o 
las o clipă din ochi, era pentru mine o solie 
de pace și de nădejde.
Maria, Regina României, Povestea vieții mele

Principesa Maria cu principesa Mărioara 
în grădina castelului Pelișor, 1903
Muzeul Național Peleș

Principesa Maria cu principesa Mărioara, 1903
Muzeul Național Peleș
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Principii moștenitori ai României, Ferdinand și Maria, cu copiii lor 
Elisabeta, Mărioara și Carol, 1901

Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria și principele Carol, 1900
Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria cu fiicele, 
Elisabeta și Mărioara, 1901

Muzeul Național Peleș

Principesa Maria cu primii născuți, 
Carol și Elisabeta, 1904

Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria cu principesa Mărioara, 
în dormitorul argintiu de la palatul Cotroceni

Muzeul Național Peleș

Principesa Maria și principesa Mărioara, 1907
Muzeul Național Peleș

Principesa Maria cu pricipesele Mărioara și Elisabeta, 1907 
Muzeul Național Peleș
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La nașterea fiului meu al doilea, 
Nicolae – al patrulea copil al nostru –, 
părăsirăm prima noastră locuință din 
Sinaia, Foișorul, o casă încântătoare, 
ascunsă printre brazii uriași,  chiar sus 
în marginea pădurii.
Nicky fu îndată foarte iubit de toată 
lumea, mari și mici. Avea anume 
însușirile și aș putea adăuga și 
cusururile menite să-l facă fermecător 
și lesne de iertat când păcătuia. 
Era cât se poate de nostim și de 
neascultător, parcă ar fi avut argint 
viu în vine, nu putea să se astâmpere 
nici o clipă, era totdeauna și mereu 
în mișcare. Cu toate că nu era nici 
cuminte, nici supus, avea un fel 
al lui prin care-i făcea pe toți să-i 
îndeplinească voia. Oriunde se ducea 
Nicky, se ducea să poruncească și să 
dea ordine, nu doar că era stăpânitor 
și agresiv, dar pentru că era mucalit. 
Maria, Regina României, Povestea vieții mele

Principesa Maria cu fiii săi, 
Nicolae și Carol, 1907
Muzeul Național Peleș

Principesa Maria, regina Elisabeta  
și principesa Elisabeta

Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria 
cu copiii, plecând 
la parada de 10 Mai 1905 
Muzeul Național Peleș

Principesa Maria 
și principele Carol 

la castelul Pelișor, Sinaia 
Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria și principesa Ileana, 1911
Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria cu principesa Ileana, 1915, 1919
Muzeul Național Peleș

Dacă Mignon era copilul zbuciumului meu, Ileana era, fără îndoială, acela al întregirii mele. 
Se născu tocmai în 1909, când nu mai eram chiar așa de tânără, viața mă domesticise până la un punct 
oarecare, eram o ființă mai conștientă, caracterul meu ajunsese la maturitate; învățasem să mă stăpânesc 
și să privesc viața și întâmplările drept în față. Îmi îndreptam umerii vitejește și mă simțeam gata să 
primesc răspunderea faptelor mele. Nașterea Ileanei a fost o mare fericire pentru mine și mă bucurai că 
aveam încă o fetiță. 
Maria, Regina României, Povestea vieții mele
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Mircea ajunsese un băiețel atât de drăgălaș!  El și Ileana se iubeau din toată inima. Nu era însă copil ușor 
de strunit. O punea adeseori în încurcătură pe Woodfield, bona lui engleză (poreclită de copii Nini), care nu 
prea știa cum să iasă la capăt cu un omuleț atât de neascultător și de îndărătnic; însă Ileana avea asupra 
lui multă înrâurire, căci, de pe atunci, atât ea cât și Mignon aveau sentimente de mamă. 
Maria, Regina României, Povestea vieții mele

Principesa Maria și principesa Ileana, 1909
Colecția Narcis Dorin Ion

Principesa Maria și principele Mircea, 1913
Muzeul Național Peleș



MARIA A ROMÂNIEI

74

Principesa Maria 
și principesa 

Marie-Louise 
a Bulgariei asistând 

la o ceremonie 
militară, 1898

Muzeul Național Peleș

Principesa Maria, 
alături de regele 
Carol I și de principele 
moștenitor Ferdinand, 
la o ceremonie militară 
pe platoul Bucegi
Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria alături de ofițerii Regimentului 4 Roșiori
Muzeul Național Peleș

Principesa Maria în fața comandamentului Regimentului 4 Roșiori
Muzeul Național Peleș



Principesa Maria și principele Carol la o paradă militară
Muzeul Național Peleș

Principesa Maria la manevrele militare anuale
Muzeul Național Peleș

Principesa Maria la picnic
Muzeul Național Peleș

Principesa Maria cu fiicele sale, Elisabeta și Mărioara, la castelul Pelișor
Muzeul Național Peleș



Principesa Maria pe puntea iahtului „Ștefan cel Mare” / Principesa Maria cu fiica sa Elisabeta, alături de sora sa, 
marea ducesă Victoria Melita de Hessen-Darmstadt și fiica acesteia, Elisabeth

Muzeul Național Peleș

Principesa Maria pe terenul de badminton / Principesa Maria alături de mama sa, marea ducesă Maria Alexandrovna 
Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria și sora sa Beatrice, pe bicicletă „tandem”, în vacanță, în Germania
Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria și suita în drumeție în Munții Bucegi
Muzeul Național Peleș

Principesa Maria și suita la picnic
Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria alături de fratele ei, prințul moștenitor Alfred de Saxa-Coburg-Gotha, 
și vărul lor Boris Vladimirovici, mare duce al Rusiei, pe terasa palatului Cotroceni, 1896

Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria și principele moștenitor 
Ferdinand, alături de marii duci Boris 
Vladimirovici și Andrei Vladimirovici, 

în timpul vizitei din 1896
Muzeul Național Peleș
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Prietenii cei mai scumpi 
dintre toți au fost Waldorf 
Astor și sora sa, Pauline. 
Regina Maria, Povestea vieții mele

Principesa Maria la picnic 
alături de prietenii săi, Waldorf 
și Pauline Astor, în Anglia
Muzeul Național Peleș

Principesa Maria 
și Waldorf Astor în parcul 

castelului Cliveden House, Anglia
Muzeul Național Peleș
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Inventarea automobilelor aduse 
o mare schimbare în viața 
noastră. Ele contribuiră mai 
mult decât orice la libertatea și 
emanciparea noastră. Acum nici 
un loc nu mai era prea departe 
și, distanța fiind biruită, toți 
oamenii ajunseseră vecini.
Maria, Regina României, Povestea vieții mele

Principesa Maria în vizită la Iași
Muzeul Național Peleș

Principesa Maria și sora sa 
Victoria Melita în automobil, la Nisa
Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria participând la diverse vânători
Muzeul Național Peleș
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Călăria juca un rol neasemănat de mare în viața mea; […] Pentru mine, călăria însemna sănătate, putere, 
plăcere și mai presus de toate însemna libertate și contact cu natura. Când eram în șa, mă simțeam 
descătușată de orice lanțuri, mă simțeam una cu pământul pe care călcam, una cu arborii, cu cerul, cu 
ogoarele și cu cei care le arau. Călăria m-a învățat să iubesc glia românească, mi-a îngăduit să simt în 
mine bătăile inimii acestei țări. 
Maria, Regina României, Povestea vieții mele

Principesa Maria în Munții Bucegi
Muzeul Național Peleș

Principesa Maria în lunca Dunării
Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria la echitație
Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria la o stână 
din munții Bucegi
Muzeul Național Peleș

Principesa Maria cu fiica sa Elisabeta, la Sinaia
Muzeul Național Peleș
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Plimbări călare: copiii călare pe vânjoși căluți de munte cu coama și coada fluturând în 
vânt, și eu în fruntea lor pe focosul Airship (Avion), cu glezne de oțel. Cu tropotul copitelor 
grăbite în urma mea, înaintăm în pas vijelios înfruntând în unghiuri primejdioase cotituri 
neașteptate. Toți strigă în gura mare, râd veseli, plini de o însuflețire înfrigurată și mă 
urmează bucuroși pe cărăruile încâlcite din mijlocul codrului și peste podurile de lemn […].
Apoi trecem dincolo de râul Prahova, peste malurile povârnite, până ce ajungem la pajiștile 
mai depărtate. Aici, galopuri nebune peste florile munților, peste garoafele sălbatice, cu 
mireasmă mai dulce ca toate miresmele; întâlnim țărani în haine albe care încep să cosească 
toată această bogăție; râsete, veselie și glasurile de copii atât de plăcute la auz. 
Maria, Regina României, Povestea vieții mele

Principesa Maria pe una dintre aleile parcului castelului Peleș
Muzeul Național Peleș
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Mi-am petrecut întreaga dimineață afară, 
cu câinii mei, care din păcate sunt o teroare 
pentru toți, chiar când au botnițe, fiind în 
număr de opt și constituie o adevărată haită 
nestăpânită, mai ales când se năpustesc 
coborând de la înălțime asupra altui câine 
pe care-l doboară chiar dacă nu-l pot 
mușca. Acesta este un obicei exasperant. 
Mai înainte eu nu-i țineam închiși și atunci 
erau mai puțin sălbatici, dar Maiestatea Sa 
s-a opus ca ei să fie lăsați liberi, consecința 
fiind însă că, la fel ca și ceilalți câini care sunt 
ținuți în lanț sau închiși, ei devin mult mai 
sălbatici atunci când li se dă drumul. 
Maria, Regina României, Povestea vieții mele

Principesa Maria cu câinii preferați, la Cotroceni, la Cliveden House și la castelul Pelișor
Muzeul Național Peleș
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REGINA MARIA 
ȘI MARELE RĂZBOI
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Veni vremea războiului și, împreună cu el, începu un nou fel de a simți și de a gândi; întâmplări 
covârșitoare au năruit tot ce fusese ieri și au pus capăt luptelor sufletești. Mă izbisem de o realitate aspră 
și neînduplecată, se sfârșiseră zilele de romantism. Ființe regale și neregale, suntem toți deopotrivă în 
fața lui Dumnezeu, suntem ființe omenești; nici coroana, nici tronul nu ne apără de patimile și de simțirile 
ce sunt ursite omenirii. Ne poticnim și cădem, strigăm de durere sau de nădejde și trebuie să învățăm 
a ne răbda cusururile și să începem toate de la început; dar în urzeala zilelor bune și a celor rele se țese 
neîncetat veșnicul fir roșu al nădejdii: nădejdea că ne vom ajunge cândva idealul...
Maria, Regina României, Povestea vieții mele

Regina Maria în uniforma Crucii Roșii
Muzeul Național Peleș
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Regina Maria în uniforma
 de soră de caritate, 1917

Colecția Daniel-Cosmin Obreja / 
Colecția Paul-Cezar Florea
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Regina Maria, Iași 1916
Colecția Paul-Cezar Florea
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Regina Maria 
coborând dintr-un 

tren de provizii
Arhivele Naționale 

ale României

Regina Maria și 
surorile de caritate 
oferind hrană 
soldaților români
Arhivele Naționale 
ale României
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Regina Maria 
în vizită la spitalul 

din Căiuți, 1917
Arhivele Naționale 

ale României
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Regina Maria împărțind ajutoare 
sărmanilor din Mărășești
Arhivele Naționale 
ale României

Regina Maria vizitând un spital 
de campanie în care soldații înoată într-un 

bazin amenajat de medicii englezi
Arhivele Naționale ale României
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Umblam de colo-colo prin cocioabele dărăpănate în care erau înghesuiți bolnavii, unii peste alții; le 
împărții bomboane, țigări, iar celor mai bolnavi - coniac și ceai. Mergeam încet fără să arăt vreo grabă, 
ca să li se pară că sunt în mijlocul lor pentru un răstimp mai lung [...] Încercai să le aduc pe cât puteam 
îmbărbătare și mângâiere și dădui fiecăruia câte o cruciuliță s-o pună la gât.  
Maria, Regina României, Povestea vieții mele

Regina Maria vizitând soldații răniți din spitalul de la Nichișeni
Arhivele Naționale ale României
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Mersei înainte până la Țibănești, moșia lui Petre 
Carp, unde altădată Nando avea obicei să meargă la 
vânătoare. Am vizitat și aici bolnavii; zăceau în niște 
corturi foarte joase, ceea ce îmi îngreuna mult trecerea 
de la unii la alții, căci trebuia să mă plec și totodată să 
împart lucrurile ce adusesem. 
Maria, Regina României, Povestea vieții mele

Regina Maria la „triajul” de la Tecuci
Arhivele Naționale ale României

Regina Maria vizitând răniții
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria 
vorbind cu un 
soldat rănit
Arhivele Naționale 
ale României

Regina Maria 
în mijlocul surorilor 

de caritate
Arhivele Naționale 

ale României
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Regina Maria 
cu Eliza Antonescu, 
Cella Delavrancea 
și Silvia Văitoianu
Arhivele Naționale 
ale României

Regina Maria împreună 
cu un grup de refugiați

Arhivele Naționale 
ale României

Regina Maria alături de soldații români răniți în timpul luptelor
Arhivele Naționale ale României

>
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Regina Maria în pridvorul casei de la Coțofenești
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria 
împărțind 
mâncare 
copiilor 
refugiați
Arhivele 
Naționale 
ale României

Un copil 
refugiat 
sărutând mâna 
reginei Maria
Arhivele 
Naționale 
ale României
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Regina Maria vorbind cu un rănit aflat în convalescență
Arhivele Naționale ale României

Regina Maria în mijlocul unui grup de soldați răniți
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria și principesa 
Mărioara alături de doctorul 
Armstrong și de personalul 
spitalului organizat de acesta 
la Iași
Arhivele Naționale ale României

Regina Maria 
și principesa Mărioara 
în vizită la spitalul organizat 
de doctorul Armstrong la Iași
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria 
și principesa Elisabeta
Arhivele Naționale 
ale României
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Regina Maria împreună 
cu câteva surori de caritate
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria 
și ogarul Astra

Arhivele Naționale 
ale României

Regina Maria 
la căpătâiul unui 
rănit, în spitalul
de la Coțofenești
Arhivele Naționale 
ale României
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Regina Maria, soră de caritate
Arhivele Naționale ale României

Regina Maria și principesele Elisabeta 
și Mărioara pe coperta revistei „Excelsior”, 
Paris, 1916
Colecția Daniel-Cosmin Obreja



Regina Maria și generalul  Traian Moșoiu, 1917
Muzeul Național de Istorie a României



Regina Maria și principesa Mărioara 
împărțind dulciuri copiilor orfani 
la spitalul amenajat în conacul 
Cantacuzino-Pașcanu 
din Erbiceni (Iași), 1917
Arhivele Naționale ale României

Regina Maria și principesa Mărioara 
la Erbiceni, 1917
Arhivele Naționale ale României

Regina Maria în tranșee, gustând 
din supa soldaților, 1917

Arhivele Naționale ale României

Regina Maria vizitând 
linia frontului, 1917

Arhivele Naționale ale României

>

>
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Regina Maria 
și principesa Mărioara 

vizitând locuința 
unui ofițer, 1917
Arhivele Naționale 

ale României

Regina Maria 
și generalul Traian 
Moșoiu, 1917
Arhivele Naționale 
ale României
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Regina Maria 
la Mănăstirea 
Bogdana de pe Valea 
Trotușului, 1918
Arhivele Naționale 
ale României
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Regina Maria pe linia frontului, 1917
Arhivele Naționale ale României
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Averescu mă ruga să dau 
eu în locul lui decorațiile 
soldaților; bineînțeles, o făcui 
cu nespusă plăcere. Știam că 
aceasta îi va bucura mai mult 
decât orice. Dragii și vitejii mei 
soldați! Cu căștile lor, cu fețele 
lor pârlite de soare, sunt o 
priveliște ce desfată ochii. Toți 
îmi zâmbeau, pe rând, fericiți 
de a mă avea în mijlocul lor și 
îmi spuneau numele satului 
din care erau; s-au rostit astfel 
numele multor locuri scumpe, 
iar ochii noștri se înțelegeau, 
în dorul nostru deopotrivă de 
adânc după meleaguri care 
nu mai erau ale noastre. S-a 
născut între noi o încredere 
nouă din pricina vitejiei cu 
care s-au luptat, eroismului 
cu care au apărat pământul 
ce ne-a mai rămas. A fost o 
clipă plină de însuflețire, când 
simțirăm cu toții, laolaltă, 
acea iubire aprigă, aproape 
evlavioasă care ne leagă 
acum pe veci. 
Maria, Regina României, 
Povestea vieții mele

Regina Maria trecând trupele 
în revistă, 1917
Arhivele Naționale ale României

Regina Maria decorează drapelul 
Regimentului 9 Vânători, 1917

Arhivele Naționale ale României

<  >
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Regina Maria 
trecând în revistă 
Regimentul 9 
Vânători, 1917
Arhivele Naționale 
ale României

Regina Maria 
și regele Ferdinand 
inspectând trupele, 
1917
Arhivele Naționale 
ale României

Regina Maria 
și regele Ferdinand 
decorează soldații 
distinși în luptele 
din vara anului 1917
Arhivele Naționale ale 
României

<

<  >
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Goe (Goe Odobescu, fost ofițer în 
Regimentul 4 Roșiori, n.n.) venise să-mi 
mulțumească pentru tot ce făcusem în 
folosul țării mele ca mamă, ca regină, 
ca soră de caritate. «Îți mulțumesc 
pentru [...] chipul cum ai iubit țara, cum 
ai ajutat-o și cum ai suferit pentru ea.  
Poate că ai ajuns la sfârșitul muncii 
Măriei Tale, iar noi, cu toată iubirea 
și jertfa noastră, noi, soldații Măriei 
Tale, nu putem să te mântuim pentru 
binele țării, nici să mântuim țara pentru 
binele Măriei Tale. Toate acestea le simt 
ca un om care bâjbâie prin întuneric, 
căci nimic nu ne-a fost lămurit, dar am 
vrut pentru ultima oară să mă uit în 
fața reginei mele și să-i spun: și Măria 
Ta ai fost un ostaș și te cinstim ca pe 
unul dintre cei mai viteji din rândurile 
noastre». 
Maria, Regina României, Povestea vieții mele

Regina Maria decorează un cercetaș 
care s-a distins prin curaj, 1917
Arhivele Naționale ale României

Regina Maria asistând la decorarea unui 
regiment de către regele Ferdinand, 1917

Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria 
participând 
la o slujbă 
de pomenire 
a soldaților 
căzuți 
la datorie. 
Onești, 1918
Arhivele 
Naționale 
ale României
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Regina Maria participând 
la o slujbă de pomenire 
a soldaților căzuți 
la datorie, Onești, 1918
Arhivele Naționale 
ale României

Regina Maria inspectând 
trupele împreună cu regele 

Ferdinand, 1918
Arhivele Naționale 

ale României

Regina Maria vizitând 
frontul în compania 

principelui Carol, 
a principeselor Elisabeta 

și Mărioara și a generalului 
Eremia Grigorescu. 

Onești, 1918
Arhivele Naționale ale României

Regina Maria 
la Onești, 1918
Arhivele Naționale 
ale României

<

<
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Regina Maria – împreună 
cu principele Carol, 

principesa Mărioara și 
principele Nicolae –, 
participă la o serbare 
câmpenească alături 

de ofițeri și soldați
Arhivele Naționale 

ale României



Regina Maria – împreună cu principele Carol, principesa Mărioara și principele Nicolae – 
participă la o slujbă de pomenire a eroilor și la parastasul dat cu acest prilej

Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria împreună cu colonelul Joe Boyle și Lilly Catargi. Bicaz, 1918
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria într-un convoi militar
Colecția arh. Mădălin Ghigeanu
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Regina Maria și Lilly Catargi. Bicaz, 1918
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria și Lilly Catargi pe Valea Bistriței. Bicaz, 1918 
Regina Maria și principesa Ileana la reședința regală de la Bicaz, 1918

Arhivele Naționale ale României
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Ultima zi la Bicaz; se strâng lucrurile de prin casă, ceea ce dă locuinței noastre o înfățișare tristă. S-a 
declarat mobilizarea generală. Ura! Așadar, suntem încă o dată fățiș alături de aliații noștri; ne luăm iar 
rândul printre luptători. Germanii au primit ordin să evacueze țara, să se dea învinși sau să lupte. Kaiserul 
Wilhelm și principele moștenitor au abdicat. 
Maria, Regina României, Povestea vieții mele

Regina Maria la Bicaz, 1918
Arhivele Naționale ale României
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Dobândii învoiala lui Nando (cu toate ca aceasta n-a fost binevăzută de guvern) să meargă și el cu mine 
și cu copiii la gară, la plecarea ultimului tren, și să ne luăm rămas bun de la Berthelot și misiunea lui. 
Deoarece plecarea avea să fie după miezul nopții, colonelul Boyle, care mâncase la noi, veni să stea cu 
mine și încercai să-mi recapăt liniștea alături de neînvinsa energie a acestui om, să sorb ceva din potolita 
putere ce izvorăște din el. Îmi spusei tot focul în timpul ceasului petrecut împreună. Nu știu toate câte îi 
mai spusei; amintirea acestor vorbe e ceva șters, dar îi mărturisii întreaga mea durere și, când plecă și-i 
adăugai că toată lumea mă părăsea, îmi răspunse foarte liniștit: «Eu, nu», și strângerea mâinii lui era ca 
fierul de puternică [...] Cei care plecau au fost adânc mișcați; nu se așteptau ca regele și familia sa să vină 
să le spună un ultim adio și cred că aceasta a îndulcit pentru ei, întrucâtva, amărăciunea acestei tragedii 
a plecării. 
Maria, Regina României, Povestea vieții mele

Regina Maria și generalul Henri Berthelot, 1918
Arhivele Naționale ale României
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Familia regală 
a României la 
Iași, cu ocazia 

sărbătoririi Unirii 
Basarabiei 

cu România,  
30 martie 1918
Muzeul Național 

de Istorie a României

Regina Maria 
la intrarea triumfală 
în București, 
1 decembrie 1918
Arhivele Naționale 
ale României
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Se vorbește de o intrare triumfală a trupelor noastre, împreună cu ale Aliaților, în București. Nando a 
propus chiar să fiu și eu călare în uniformă, alături de el. N-aș fi cerut niciodată așa ceva, dar e bineînțeles 
cea mai mare cinste ce mi se putea face, căci de a fost vreodată vreo regină legată de armată, eu am fost 
acea regină. Aceasta o spun fără nici o sfială. 
Maria, Regina României, Povestea vieții mele

Revenirea familiei regale 
în București, 1 decembrie 1918
Arhivele Naționale ale României
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Tablou comemorativ dedicat Războiului de Întregire
Colecția Daniel-Cosmin Obreja

Eroi și Martiri ai Unității Naționale, 
cavaleri ai Ordinului „Mihai Viteazul”

Colecția Daniel-Cosmin Obreja



MARIA A ROMÂNIEI

134

ÎNCORONAREA
DE LA ALBA IULIA 
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Trebuie să vorbesc despre încoronare, care se profilează atât de mult pe orizontul nostru imediat. 
Averescu a încercat întotdeauna să o îndepărteze și, pe atunci, era o opoziție violentă din toate părțile, 
dar s-a constituit o comisie și, în pofida împotrivirii noastre, s-a construit o biserică la Alba Iulia și un arc 
de triumf la București […].
M.S. și cu mine n-am insistat niciodată, în mod special, să fim încoronați; a fost o dorință a poporului, 
căreia desigur că ne supunem, dar dorim totuși ca ea să fie făcută în condiții bune și cu cât mai puține 
obiecții posibile. 
Maria, Regina României, Însemnări zilnice

Regina Maria în ținuta de încoronare la castelul Peleș, 1922
Arhivele Naționale ale României



Programe oficiale ale evenimentelor desfășurate cu 
ocazia Încoronării de la Alba Iulia, 1922
Meniurile meselor de gală oferite de rege și regină 
oaspeților străini participanți la Încoronare,
 la castelul Peleș
Colecția arh. Mădălin Ghigeanu



La Alba Iulia, cu câteva clipe 
înainte de Încoronare...
Colecția Daniel-Cosmin Obreja

Regele Ferdinand I punându-i coroana reginei Maria / Procesiunea de după Încoronare
Arhivele Naționale ale României

PORTRETUL UNEI MARI REGINE

137



MARIA A ROMÂNIEI

138

Regina Maria împreună cu sora 
sa, infanta Beatrice a Spaniei, 
și fiicele sale (Elisabeta, Mărioara 
și Ileana), fotografiate în ținutele 
de la Încoronare, 1922
Muzeul Național Peleș

I-am dat ca dar de încoronare 
Ilenei, care era îmbrăcată 
complet în alb, micul meu șirag 
de perle. Bucuria ei nu se poate 
imagina. Era adorabilă. Din 
păcate, nu mai este o fetiță, 
dar se dezvoltă foarte frumos.
Regina Maria a României, Însemnări zilnice
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După-amiază, mi-am pus 
veșmintele de încoronare și 
le-am lăsat pe femeile de la 
Sibiu să mă fotografieze. A 
fost o corvoadă exasperantă, 
dar singura consolare a fost 
că toaleta este remarcabilă. 
Port splendid imensa 
coroană de aur, încrustată 
cu pietre prețioase, și mantia 
copleșitoare. Arăt ca acele 
statui ale Fecioarei care, în 
țările catolice, sunt în mod 
special înveșmântate și 
împodobite cu bijuterii în zilele 
de sărbători și purtate pe străzi 
în procesiuni. Culoarea aurului, 
folosit pentru toaletă și mantie, 
este absolut superbă. Lucrat 
pe un fond cu fir de mătase 
roșie are umbre splendide, ca 
un apus de soare. Coroana, 
care are forma coroanelor de 
pe vechile fresce românești, 
mă avantajează extraordinar. 
Pe mulți i-ar zdrobi, dar 
robustețea întregii mele 
personalități mă ajută să pot 
duce o asemenea greutate și 
să pot purta o astfel de parură 
copleșitoare. 
Regina Maria a României, Însemnări zilnice

Regina Maria pozând 
în ținuta de încoronare

 în sala de marmură 
a castelului Peleș, 1922

Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria și regele Ferdinand la Arenele Romane din București, 1922
Colecția Paul-Cezar Florea

Cele trei regine: Maria a României, 
Elisabeta a Greciei, Maria a Regatului 
Sârbilor, Croaților și Slovenilor, 1922

Muzeul Național Peleș

Regina Maria la 
castelul Peleș, 1922
Colecția Paul-Cezar Florea
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Regina Maria la castelul Peleș, 1922
Arhivele Naționale ale României
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REGINA 
ROMÂNIEI MARI
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Îmi place să mă gândesc că frontierele 
mele s-au dublat, îmi place să rulez 
pe șoselele care au devenit românești, 
să simt că cei din Ardeal mă privesc 
ca pe regina lor de drept, dar nu mă 
interesează să iau în posesie clădirile 
austro-ungare, instituțiile etc. pe care 
le-au construit cu banii și mințile 
lor. Desigur că universitatea lor este 
splendidă și clinicile și biblioteca 
aferentă sunt tot ce se poate dori.
Regina Maria a Românie, Însemnări zilnice

Regina Maria
Arhivele Naționale ale României

Regina Maria, 1924
Arhivele Naționale ale României

Regina Maria
Arhivele Naționale 

ale României

<
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Regina Maria, 1923
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria, 1923
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria, 1923
Muzeul Național Peleș

Regina Maria, 1924
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria, 1925
Muzeul Național Peleș
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Regina Maria, 1926
Muzeul Național Peleș

Regina Maria, 1925
Muzeul Național Peleș

Regina Maria în uniforma 
Regimentului 4 Roșiori, 1920

Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria, 1926
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria, 1926
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria în costum de indian, 
în timpul vizitei în Statele Unite, 1926
Muzeul Național de Istorie a României
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Regina Maria
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria cu tiara cu safire, 1927
Muzeul Național Peleș
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Regina Maria în doliu după 
moartea regelui Ferdinand I, 1927
Arhivele Naționale ale României

O regină trebuie să-și 
ascundă bucuriile și 
necazurile, niciodată să nu 
arate când are dureri fizice, 
niciodată să nu admită că 
este obosită fizic sau cu 
un moral scăzut. Trebuie 
să-și poarte suferințele 
cu zâmbetul pe față, iar 
propriile bucurii trebuie să și 
le ascundă cu grijă, ca să nu 
trezească invidii. 
Regina Maria a României,
 Însemnări zilnice
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Regina Maria în doliu alb, 1928
Arhivele Naționale ale României

Regina Maria, 1929
Colecția Narcis Dorin Ion
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Regina Maria la începutul anilor ‘30
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria la Balcic, 1931
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria, 1935
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria, anii ‘30
Arhivele Naționale ale României / Muzeul Național Peleș
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Regina Maria, 1935 - 1936
Arhivele Naționale ale României 
Colecția Vlad-Andreas Grunau  

Muzeul Național Peleș
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Regina Maria, 1936
Colecția Vlad-Andreas Grunau
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Regina Maria 
împreună cu regele 
Ferdinand, principele 
moștenitor Carol 
și principesa Elena, 
la o paradă militară, 
1921
Colecția Narcis Dorin Ion

Regina Maria alături 
de regele Ferdinand, 

de președintele 
Cehoslovaciei, Edvard 

Beneš, la Sinaia, cu 
ocazia Conferinței 

Miniștrilor de Externe 
ai țărilor Micii 

Înțelegeri, 1923
Colecția Narcis Dorin Ion
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Regina Maria și regele 
Ferdinand, împreună 
cu fiica lor Mărioara, 

sunt întâmpinați la Belgrad 
de regele Alexandru 
al Regatului Sârbilor, 

Croaților și Slovenilor, 1922
Muzeul Național Peleș

Familia regală 
a României împreună 
cu mareșalul Jósef 
Piłsudski la castelul 
Foișor, 1922
Colecția 
Paul-Cezar Florea
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Regina Maria și regele Ferdinand în timpul vizitei la Chișinău, 1925
Arhivele Naționale ale României

Suntem fericiți și înduioșați când vedem cât e de mare popularitatea dobândită de Nando. În ciuda 
neizbânzii războiului, el e acum iubit și prețuit de poporul său. Au înțeles în sfârșit cât e regele lor de cinstit 
și de leal. Chipul în care a împărtășit cu ei toate nenorocirile, fără tânguire, le-a câștigat dragostea inimii 
lor. Eu eram iubită de popor și înainte, așa încât deosebirea nu era prea vădită, dar în ceea ce-l privește pe 
Nando, simțămintele poporului față de el s-au schimbat cu desăvârșire. 
Maria, Regina României, Povestea vieții mele
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Regina Maria și regele Ferdinand la o ceremonie a Regimentului 2 Vânători. 24 aprilie 1926
Arhivele Naționale ale României

Este cea de-a 35-a aniversare a căsătoriei noastre. Fie ca Domnul să ne ajute să nu fie ultima! Numai 
gândul la aceasta este îngrozitor. De-a lungul anilor furtunoși și cu atât de multe greutăți prin care am 
trecut, am devenit prieteni statornici și devotați, două caractere atât de diferite care au reușit să creeze 
armonie din ceea ce ar fi putut fi cu totul altceva, și cred că aceasta s-a datorat faptului că amândoi avem 
un puternic simț al datoriei, deși diferit exprimat, și amândoi avem un singur ideal: țara. Amândoi am 
trăit pentru țară și pentru copiii noștri și am știut întotdeauna să ne înfrânăm suficient pasiunile, ca să nu 
rănim aceste două iubiri ale vieții noastre. 
Regina Maria a României, Însemnări zilnice
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Regina Maria, împreună cu principele Nicolae, la Segarcea, 1924
Arhivele Naționale ale României

Regina Maria, împreună cu principele 
Nicolae, la Segarcea, 1924

Arhivele Naționale ale României

Regina Maria despre principele Nicolae: Farmecul său 
constă în faptul că toate lucrurile îl încântă, îl bucură, îl 
amuză, îl interesează, fie că este un nou-născut, o mașină, o 
discuție politică, un dans nou, o rochie de damă sau teoriile 
lui Einstein – spiritul lui viu și dragostea de viață fac ca toate 
lucrurile să fie interesante, o sursă de amuzament ori un 
prilej de a folosi mușchii, limba sau mintea; un băiat drăguț, 
sănătos, plăcut, amuzant. 
Regina Maria a României, Însemnări zilnice

>
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Regele George al II-lea al Greciei, regina Maria a României, regina Maria a Sârbilor, Croaților și Slovenilor 
principele moștenitor Carol (rândul 1);  regina Elisabeta a Greciei, 

principesa Elena - soția principelui Carol (rândul 2), 1925
Arhivele Naționale ale României

[Elisabeta] rămâne o ființă ciudată, dorind totul, așteptând totul și nedând nimic, și apoi plângând și 
privind în gol, într-o solitudine tristă, din cauza izolării sale și, în același timp, tronând în superioritatea ei. 
Mai frumoasă decât oricare membru al familiei, ea este extrem de populară în rândul oamenilor, pentru 
că știe cum să zâmbească și să se incline. Are, de asemenea, un fel de a fi cuceritor, în modul în care dă 
mâna, ca și cum ar fi cu tine într-o specială înțelegere secretă, cu o privire în ochi directă și pătrunzătoare, 
ca și cum ar promite minuni. 
Regina Maria a României, Însemnări zilnice
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Regina Maria și primul său nepot, principele Mihai, 1924
Muzeul Național de Istorie a României

Despre nunta principelui Carol: O zi senină, dar furtunoasă, 
un vânt foarte rece și mult praf. Am fost gata devreme, micul 
dejun cu Ileana și Nicky, deja gătită și cu podoabele mele… 
La ora zece fix eram deja la palat, unde se și adunase cea 
mai mare parte din familie pentru căsătoria civilă… Sitta era 
adorabilă, într-o rochie de satin lungă și cu un voal frumos 
de dantelă cu volane, oferit de orașul București. Ea și-a pus, 
de asemenea, diadema noastră de diamante, care îi încânta 
inima, și e cu siguranță cel mai frumos lucru pe care îl are. 
Era dulce și drăguță, calmă și senină. […] El – înalt, bine 
făcut și foarte mândru de fata frumoasă care îi era alături. 
Procesiunea de căsătorie a fost extrem de bine condusă, 
curtea este bine organizată și se conduce după tradiții vechi, 
de încredere. […] Publicul frenetic, oameni nebuni de bucurie 
și emoție, desigur aceasta face ca o atmosferă să fie caldă și 
primitoare. Sitta este extrem de mult iubită. 
Regina Maria a României, Însemnări zilnice

Despre botezul principelui 
Mihai: Cel mai cumplit viscol 
și un frig îngrozitor. Mihai va 
deveni creștin. Am petrecut 
o parte din dimineață cu tot 
felul de lucruri. […] Mihai 
s-a comportat admirabil. 
Părea chiar că-i place. A fost 
tot timpul treaz și nu a plâns 
deloc. Este un copil splendid, cu 
o față fără pereche, rotundă, 
trandafirie, ca de ceară, și cu 
gropițe. S-a comportat atât de 
uimitor de bine și a fost atât 
de adorabil, încât parcă ar fi 
făcut-o în mod special. 
Regina Maria a României, Însemnări zilnice



MARIA A ROMÂNIEI

170



PORTRETUL UNEI MARI REGINE

171

Regina Maria și principesa Ileana 
la cula lui Ion Gh. Duca de la Măldărești 
(Vâlcea), 1924
Muzeul Național Peleș

Regina Maria cu principesa Ileana 
și principele Nicolae, 1926

Muzeul Național Peleș

Regina Maria cu principele Mihai, 1926
Arhivele Naționale ale României

<
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Regina Maria împreună cu regina Maria a Iugoslaviei, 1929
Arhivele Naționale ale României

Principele Petru, 
nepotul reginei 

Maria, fiul reginei 
Maria a Sârbilor, 

Croaților 
și Slovenilor 
1926 - 1927

Arhivele Naționale 
ale României
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Regina Maria împreună cu nepoții săi, regele Mihai și principele Petru, 1928 - 1929
Colecția Paul-Cezar Florea

Botezul principelui 
Petru, la Belgrad: 
Prețios, bebelușul a fost 
transportat într-o trăsură 
cu șase cai albi și călăreți, 
însoțiți de un amiral, un 
general și un ofițer invalid, 
care îl purta pe micuț pe 
o pernă aurită brodată cu 
vulturi argintii. [...] Apoi 
mi s-a dat să-l țin în brațe 
pe prețiosul creștin de 
pe perna aurie (care, în 
final, a primit numele de 
Petru, deși nimeni în afară 
de opinia publică nu l-a 
dorit) și împreună cu 
Sandro am ieșit pe balcon 
și l-am arătat poporului, 
adunat în stradă, precum 
și soldaților. Mare 
entuziasm și ,,Petru” și-a 
jucat rolul. Pentru noi el 
rămâne ,,Dușan”. 
Regina Maria a României,
 Însemnări zilnice

[Mărioara] este absolut 
naturală și este o 
bucurie să o ai în casă. 
Îți face plăcere să o ai pe 
Lisabeta, dar ai prefera 
să fii cu Mignon. Ai 
convingerea că dacă ai 
fi bolnav ar avea grijă 
de tine, ți-ar transmite 
mesajele, ar conduce 
mașina în locul tău, va 
discuta cu tine, va râde cu 
tine, va plânge cu tine, îți 
va împărtăși bucuriile și 
necazurile. 
Regina Maria a României, 
Însemnări zilnice
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Regina Maria cu principesa Ileana, 1928
Arhivele Naționale ale României

Regina Maria, regele Mihai, principesa Ileana, 
principesa Elena, principele Nicolae, 1928

Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria și regele Carol 
al II-lea participând la o 
ceremonie, 1930
Muzeul Național Peleș

Regina Maria și regele 
Carol al II-lea, 1930
Muzeul Național Peleș
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Carol este un om extrem de activ, 
dar forma lui de manifestare 
foarte rigidă îi conferă, la prima 
vedere, o lipsă de șarm, ceea 
ce face ca să nu  fie judecat la 
adevărata lui valoare. Este foarte 
autoritar și asta creează uneori 
oamenilor o idee falsă despre 
el. Este, cu obstinație, extrem de 
pedant, așa că această trăsătură 
nu-l face să fie întotdeauna o 
companie plăcută. Însă cei care-l 
cunosc îndeaproape îl apreciază 
foarte mult. 
Regina Maria a României, Însemnări zilnice

Regina Maria și regele 
Carol al II-lea, 1930
Muzeul Național Peleș 

Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria cu regele Carol al II-lea și regina Maria 
a Iugoslaviei la inaugurarea statuii regelui Carol I 
cu ocazia Semicentenarului castelului Peleș, 1933

Muzeul Național Peleș
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Regina Maria 
și regina Elisabeta 

a Greciei, la tribuna 
oficială, primind 

salutul regelui Carol 
al II-lea în timpul unei 

parade de 10 Mai
Arhivele Naționale 

ale României

Regina Maria, regele 
Carol al II-lea și Marele 
Voievod Mihai 
la inaugurarea Arcului 
de Triumf din București, 
1 decembrie 1936
Arhivele Naționale 
ale României
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Regina Maria cu regele Carol al II-lea, principesa Ileana și Marele Voievod Mihai, 
la o activitate a Cercetașilor Români, 1932

Arhivele Naționale ale României

Regina Maria și regele Carol al II-lea în timpul unei vizite la Brașov, 1934
Arhivele Naționale ale României

Carol niciodată nu se îndoiește că are dreptate și e bine chibzuit în ceea ce face. În chipul acesta 
impune celorlalți și mulți sunt gata să-l urmeze [...] Totuși, îmi dau seama că are un simț al ordinii 
vrednic de laudă. E din fire sistematic, convins și destoinic în orice lucru de care se apucă, ceea ce e o 
mare însușire. Știe, de asemenea, să se facă ascultat. 
Maria, Regina României, Povestea vieții mele
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Regina Maria cu principesa Ileana 
și soțul acesteia, arhiducele 
Anton de Habsburg, la castelul 
Pelișor, după cununie, 1931
Arhivele Naționale ale României

Regina Maria cu principesa
 Ileana și soțul acesteia, arhiducele Anton 

de Habsburg, la Amberley (Anglia), 1934
Muzeul Național Peleș

Regina Maria la botezul nepoatei sale Alexandra, fiica principesei Ileana 
și a arhiducelui Anton de Habsburg. Castelul Sonnberg, Austria, 1935

Arhivele Naționale ale României

<
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Regina Maria cu fiica sa Ileana și soțul acesteia, arhiducele Anton de Habsburg, la Mödling, Austria
Muzeul Național Peleș
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Regina Maria, fiica sa Ileana și primul născut al acesteia, Ștefan de Habsburg, la reședința din Bled, Iugoslavia, 1933
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria a României, cu regina Maria a Iugoslaviei și cu principesa Ileana și fiul acesteia, Ștefan, la Bled, 1933
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria 
a României, 

cu regina Maria 
a Iugoslaviei, 

fiii acesteia 
(principii Petru 

și Tomislav)
și cu principesa 

Ileana și fiul său, 
Ștefan, la Bled, 

1933
Arhivele Naționale 

ale României
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Regina Maria cu fiicele sale, regina Maria a Iugoslaviei și principesa Ileana, la Bled, 1933
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria cu principesa Ileana, soțul acesteia, arhiducele Anton de Habsburg și copiii lor 
Ștefan, Maria Ileana (Minola) și Alexandra (Sandi), Sonnberg (Austria), 1935

Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria 
și Ion I.C. Brătianu, 
președintele Consiliului 
de Miniștri, Sinaia, 1923
Colecția Narcis Dorin Ion

Regina Maria a României 
alături de regina Elisabeta 
a Greciei și de omul politic 

Constantin Argetoianu, 
1925

Muzeul Național 
de Istorie a României
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Regina Maria și regele Ferdinand distribuind premii în cadrul unei ceremonii. 
La masă mai sunt principele Carol, principesa Elena și principele Nicolae. București, 1925

Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria în mijlocul echipajului bricului „Mircea”. În prima imagine (p. 190) apar principele Nicolae 
și amiralul Vasile Scodrea (al doilea din stânga), 1924

Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria și principesa Ileana la Cimitirul Eroilor de la Cașin, 1925
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria
la Cimitirul Eroilor 

din Mărășești, 
1925

Arhivele Naționale 
ale României
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Regina Maria la școala 
de la Mărăști (împreună 

cu principesa Ileana) 
și la Cimitirul Eroilor 

căzuți în timpul Marelui 
Război, 1925

Arhivele Naționale ale 
României
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Regina Maria în vizită 
la mănăstirea Celic 
Dere, alături de stareță 
și preot. 28 mai 1926
Arhivele Naționale 
ale României

Bătrânele călugărițe de la Celic Dere speraseră, 
desigur, că le vom vizita și am găsit totul pregătit 
și decorat. Mai târziu, am luat masa de prânz în 
grădină, la casa de oaspeți, o frumoasă construcție 
albă, mare. Adusesem cu noi un prânz rece (...)
După ce s-a terminat Te-Deum-ul, într-o solemnă 
procesiune, urmați de cortegiul negru al maicilor, 
am urcat dealul unde se află noua lor biserică 
mare, neterminată, care este construită într-un 
mod ciudat, o biserică deasupra alteia și biserica 
de dedesubt, aproape la fel de mare ca cea de 
deasupra, nu este o criptă, ci, așa după cum au 
explicat ele, este pentru slujba din timpul iernii.
A fost un bun prilej pentru Frau Guggenberger să 
facă fotografii în „culoarea locală”, care sper să 
reușească.  
Regina Maria a României, Însemnări zilnice
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Regina Maria 
la mănăstirea 
Bistrița, 1925

Arhivele Naționale 
ale României
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Regina Maria, 
însoțită de Ion Gh. 

Duca, la mănăstirea 
Hurezi; în imaginea 

de jos apare 
principesa Ileana, 

1925
Arhivele Naționale 

ale României
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Regina Maria, cu principesa Ileana și Cella Delavrancea, la conacul Lahovary din Slăvitești (Vâlcea), 1926
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria 
la Cimitirul Eroilor 

de la Surpatele, 1926
Arhivele Naționale 

ale României
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Regina Maria împreună cu Clotilda Averescu, Ion Petrovici (ministrul Instrucțiunii Publice) și soția acestuia, 1927
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria, principesa Elena, 
principesa Ileana și principele 

Nicolae, la o ceremonie 
desfășurată la Palatul Cotroceni,

 la care participă și patriarhul 
Miron Cristea, 1929 

Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria 
a României
și regina Maria a 
Iugoslaviei participând 
la inaugurarea noului 
Conservator din 
București, 1935
Colecția 
Daniel-Cosmin Obreja

Regina Maria 
a României și regina 
Maria a Iugoslaviei, 
împreună cu fiii săi, 

Petru și Tomislav, 
la o ceremonie 

în București, 1935
Colecția 

arh. Mădălin Ghigeanu
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Regina Maria împreună cu mareșalul Alexandru Averescu, 1931
Muzeul Național de Istorie a României
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Regina Maria 
participând 
la o ședință 
a Academiei 
Române
Arhivele Naționale 
ale României

Regina Maria asistând 
la o ceremonie 

religioasă
Arhivele Naționale 

ale României
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Regina Maria în costum popular, alături 
de membre ale conducerii Ligii Femeilor 

Arhivele Naționale ale României

Regina Maria la parada de 10 Mai 1934
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria și regele 
Ferdinand cu lipovenii 
în Delta Dunării, la Ștefan 
cel Mare, 1926
Arhivele Naționale ale României

Regina Maria pe brațul 
Sfântu Gheorghe, 1926

Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria în Delta Dunării, 1926
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria la Segarcea, 1924
Arhivele Naționale ale României

Regina Maria la Mamaia, 1924
Arhivele Naționale ale României



PORTRETUL UNEI MARI REGINE

209

Regina Maria la Mamaia, 1924
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria 
și calul Kiralif, 1924
Arhivele Naționale 
ale României

Regina Maria 
călare pe armăsarul 

Virtus, la Mamaia, 1924
Arhivele Naționale 

ale României
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Regina Maria și calul Austral, 1924
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria cu două dintre animalele sale favorite, la Segarcea, 1924
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria și calul Rêve d`Or, la Segarcea, 1924
Arhivele Naționale ale României
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Îmi pare întotdeauna rău să-mi părăsesc grădina, când toate florile tocmai au răsărit, precum și pe dragii 
mei cai: Virtus, Kiralif, Berohan, Ardeal, Austral, Mr. Joe. Acum a fost adus un cal nou care să-l înlocuiască 
pe Filfizon, un murg mare și frumos, găsit la Arad, dar care nu este chiar ,,pur-sânge”, așa că n-are nume. 
I-am zis Benjimma, după numele unui sat maltez, în amintirea vizitei mele în Malta. 
Regina Maria a României, Însemnări zilnice

Regina Maria și calul Benjimma, 1924
Arhivele Naționale ale României

Regina Maria cu principele Nicolae, 
calul Rêve d`Or și câinele Crag, la Segarcea, 1924

Arhivele Naționale ale României
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Igor, unul 
dintre ogarii 
mei frumoși, 
a dispărut 
de câteva 
zile și l-am 
căutat cu 
toții în zadar. 
Sunt teribil 
de amărâtă 
din această 
cauză pentru 
că iubesc 
animalele 
astea 
superbe. 
Cei trei pe 
care i-am 
păstrat sunt 
cu adevărat 
câini de 
premiat, iar 
Igor este un 
câine foarte 
atașat și 
cu privire 
melancolică.
Regina Maria 
a României, 
Însemnări zilnice

Regina Maria 
și unul dintre 

ogarii săi, 
la Cotroceni, 1924

Muzeul Național 
de Istorie a României
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Regina Maria într-o 
expediție prin Cheile 
Bicazului; în spate - 
principesa Ileana 
și arhiducele Anton 
de Habsburg, cca 1933
Arhivele Naționale ale României

Regina Maria împreună 
cu aghiotantul său, 1936

Arhivele Naționale 
ale României
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Regina Maria jucând tenis pe un teren 
improvizat pe puntea unui vapor

Arhivele Naționale ale României
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Mi s-a acordat cea mai 
importantă decorație a țării, 
«Vulturul Alb», care are o 
panglică de culoare fină 
albastră ce se potrivește 
foarte bine cu rochia mea 
aurie și cu safirele [...] făcută 
de Redfern, pentru această 
ocazie. 
Regina Maria a României, 
Însemnări zilnice

Regina Maria în timpul vizitei 
în Polonia, cu prințesa Sapieha, 
colonelul Przezdziecki 
și un demnitar. 25 iunie 1923
Arhivele Naționale ale României

Regina Maria și regele Ferdinand 
în timpul vizitei în Polonia, 1923
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria 
și regele Ferdinand 
alături de suveranii 

britanici, regele 
George al V-lea 

și regina Mary, 1924
Muzeul Național Peleș

Sosirea 
noastră a fost 
populară. [...] 
Anglia este 
mândră să 
vadă în mine 
una din fiicele 
sale reușite, 
de care nu 
are de ce să 
se rușineze. 
Chiar și 
familiei îi face 
plăcere să-și 
amintească 
că sunt una 
dintre ei, ceea 
ce dă o notă 
specială de 
bucurie acestei 
primiri foarte 
regale [...] am 
fost duși să 
depunem flori 
și coroane pe 
mormântul 
Eroului 
Necunoscut 
din 
Westminster 
Abbey. 
Regina Maria 
a României, 
Însemnări zilnice
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Președintele, dl. Chonard, și toți colegii săi confederati ne-au primit frumos, cu prietenie și politețe, 
oamenii simpli foarte bucuroși, flatați și impresionați de venirea noastră, mai ales cu o radioasă 
satisfacție că Maiestatea sa și-a adus, cu el, regina, și ce regină, așa cum mi s-a dat bine de înțeles. 
Regina Maria a României, Însemnări zilnice

Regina Maria și regele Ferdinand 
la Berna (Elveția), 1924
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria 
și regele Ferdinand 
la Bruxelles: alături 

de familia regală 
belgiană (sus); 
depunând flori 
la mormântul 

Soldatului 
Necunoscut (jos), 

1924
Arhivele Naționale 

ale României
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Regina Maria și regele 
Ferdinand la Paris: la Legația 
României, alături de ministrul 

Victor Antonescu (sus); 
depunând flori la mormântul 
Soldatului Necunoscut (jos), 

1924
Muzeul Național Peleș
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Regina Maria la Paris, alături de președintele Franței, Alexandre Millerand, 1924
Arhivele Naționale ale României

Prima noastră mișcare a fost să mergem la mormântul Soldatului Necunoscut, să depunem o coroană. 
Mi-am umplut brațele cu unii din frumoșii mei crini și i-am împrăștiat pe mormânt. Nando a depus o 
coroană și o placă cu Virtutea Militară. Ne-am dus apoi la Legația română, unde am primit colonia 
noastră... 
Regina Maria a României, Însemnări zilnice
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Regina Maria și sora sa Victoria Melita la Villa Fabron de la Nisa, 1924 / Regina Maria la cursele de cai de la Nisa, 
alături de sora sa Victoria Melita, fiica acesteia, prințesa Mașa de Leiningen, și verii regelui Ferdinand, 

ducele Emmanuel de Vendôme și prințesa Henriette a Belgiei, 1924
Arhivele Național ale României
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Ce lucru minunat să te 
trezești în sud: soare, 
palmieri verzi, măslini, 
mimoze, flori de toate 
felurile [...] N-am mai 
fost aici din 1900! 
Regina Maria a României, 
Însemnări zilnice

Aspecte din timpul vizitei 
reginei Maria la Nisa: la castelul 

fortificat și la garnizoana 
„Vânătorilor de munte”, 1924

Arhivele Național ale României
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Regina Maria luând parte la o ședință a Universității Sorbona din Paris, 1919 
Muzeul Național Peleș
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Regina Maria la Palermo (Italia), 1924
Arhivele Naționale ale României

Regina Maria la Napoli (Italia), 1924
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria la Nisa, 1924
Arhivele Naționale ale României

Pentru această dimineață ne rezervasem să vedem Forumul și 
Palatinul, cele două trăsături principale ale Romei. 
Regina Maria a României, Însemnări zilnice

Regina Maria la Roma, cu câinele Crag, 1924
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria la Roma, 
vizitând Palatinul 
și Forumul, 1924
Arhivele Naționale 

ale României
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Regina Maria 
a României

cu principesa
 Irina a Greciei, 

la Veneția, 1924
Muzeul Național Peleș

M-am dus la 
Academie ca să vedem 
frumoasele tablouri 
și balustrade, am 
vizitat Villa pe care 
Bombadella speră să o 
cumpăr eu, când spun 
Villa spun,  de fapt, 
palazzo. 
Regina Maria a României, 
Însemnări zilnice
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Regina Maria și regele Ferdinand în timpul vizitei în Germania, la Weinburg, alături de Wilhelm de Hohenzollern 
și familia sa, cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a regelui Ferdinand. 24 august 1925

Arhivele Naționale ale României

Un impresionant prânz aniversar la care toți și-au pus hainele cele mai bune. Wilhelm a ținut un mic 
discurs impresionant, la care Nando a răspuns cu lacrimi în ochi [...] Mă bucur cu adevărat să-i revăd, iar 
dragostea lui Wilhelm pentru flori și artă mi-l apropie. Nu pot suporta însă mult timp țigările lor de foi și 
nici conversația greoaie și manierele lor amuzant de ceremonioase. 
Regina Maria a României, Însemnări zilnice
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Vizita în S.U.A. 
- sosirea la 
New York. 
Regina Maria 
cu principele 
Nicolae și 
principesa 
Ileana, 1926
Arhivele Naționale 
ale României

Regina Maria 
în camera de 

hotel din New 
York, 1926

Arhivele Naționale 
ale României
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Nu mă așteptam ca New York-ul să-mi facă o primire atât de oficială. Am fost întâmpinată cu toate 
onorurile militare și civile posibile, de parcă aș fi fost regina suverană. Toate trupele fuseseră scoase la 
paradă, cu întreaga poliție călare. Am pornit înainte, într-o mașină deschisă, alături de unul dintre domnii 
oficiali și ne-am îndreptat cu toată viteza de-a lungul uluitoarelor străzi ale New York-ului, despre care 
s-au auzit atâtea, cu acei gigantici, inimaginabili zgârie nori, înălțându-se deasupra noastră (...) Toată 
circulația a fost oprită, iar populația New York-ului mi-a făcut o primire minunată, o primire din inimă. 
Puteai simți, vedea, îmțelege că era o primire privată, primirea cuiva pe care erau cu adevărat bucuroși să 
o întâmpine. Mărturisesc că îmi creștea inima de mândrie și tulburătoare emoție.
Maria! Maria! Îmi auzeam numele strigat de mii de voci și, după obiceiul american, de la geamuri 
se aruncau lungi ghirlande de hârtie și tot felul de alte bucățele de hârtie, de la miile de geamuri ale 
fantasticelor clădiri, până când tot aerul se umpluse de fâlfâiri albe, ca de milioane de păsări mari și mici.
Regina Maria a României, Însemnări zilnice

Parada de la New York organizată în cinstea reginei Maria, 1926
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria pe scările primăriei din New York, 
împreună cu primarul Jimmy Walker și alte oficialități, 1926

Arhivele Naționale ale României

Ajunși în fața Primăriei orașului, mașina noastră s-a oprit și mi-au fost date onoruri militare iar eu am stat 
o clipă să fac cu mâna și să salut mulțimea. Am urcat solemn treptele de piatră ale acestei clădiri, iar apoi 
–  înainte de a intra în sala de festivități, unde primarul urma să-mi înmâneze medalia „The Freedom of 
the City” – am ieșit pe balcon pentru a primi ovațiile mulțimii. 
Regina Maria a României, Însemnări zilnice



PORTRETUL UNEI MARI REGINE

235

Regina Maria în timpul vizitei în S.U.A., 1926
Colecția Daniel-Cosmin Obreja
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Principesa Ileana în timpul 
vizitei în S.U.A., 1926

Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria împreună 
cu Nelson Cromwell, 1926

Arhivele Naționale 
ale României

Regina Maria împreună cu Nelson 
Cromwell, milionar american, 
fondatorul „Societății Prietenilor 
României”, 1926
Arhivele Naționale ale României

Nelson Cromwell a transformat totul într-o 
afacere nemaipomenită. A închiriat toate sălile 
mari de recepție ale Hotelului Waldorf Astoria și 
totul a fost minunat decorat cu flori și frunze de 
toamnă [...] Când oaspeții au început să se perinde 
prin fața mea, m-am ridicat și am dat mâna cu 
fiecare în parte - aproape 400. Defilarea [...] a fost 
condusă de generalul Pershing, într-o uniformă 
strălucitoare, o figură maiestuoasă încununată de 
zâmbete.
Regina Maria a României, Însemnări zilnice



MARIA A ROMÂNIEI

238

Regina Maria, principesa Ileana și principele Nicolae întâmpinați 
în gara din Washington, de Secretarul de Stat Frank Kellog și de soția acestuia, 1926

Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria cu ministrul 
României în S.U.A., 
Radu Djuvara, 1926

Arhivele Naționale ale României

Regina Maria și principesa 
Ileana la Legația României 

din Washington, 1926
Arhivele Naționale ale României

Regina Maria 
salutând mulțimea 
de la balconul 
Legației României 
din Washington, 
1926
Arhivele Naționale 
ale României
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Regina Maria la un dineu dat în onoarea sa 
la Legația României din Washington, 1926
Arhivele Naționale ale României

Regina Maria depunând flori la mormântul 
Soldatului Necunoscut din Arlington, 1926

Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria alături de Jimmy Moore, viceprimarul orașului  Buffalo,
 în timpul vizitei în Statele Unite, 1926

Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria pe puntea vaporului 
„Berengaria”, la plecarea 

din Statele Unite, 1926
Colecția arh. Mădălin Ghigeanu
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Regina Maria 
în timpul vizitei 
în Cipru, 1928

Arhivele Naționale 
ale României
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Regina Maria și principesa 
Ileana în Cipru, 1928
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria în Cipru, 1928
Arhivele Naționale ale României

Regina Maria la Nicosia, în cartierul armenesc. Cipru, 1928
Arhivele Naționale ale României

Regina Maria la Nicosia, la reședința episcopului grec, 1928
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria și principesa Ileana 
la palatul marchizului de Salvatierra, 
Ronda, Andaluzia, 1929
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria în Spania, la Arcos, 1929
Arhivele Naționale ale României

Regina Maria 
în Spania 
(stânga) 
și alături 
de sora 

sa, infanta 
Beatrice 

(dreapta), 
1929

Arhivele 
Naționale 

ale României
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Regina Maria și principesa Ileana într-un muzeu din Barcelona, Spania, 1929
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria în Egipt: 
sosirea la Alexandria 

și întâmpinarea făcută 
de către oficialitățile 

egiptene. În imaginea 
de jos, în spatele reginei, 
se află principesa Ileana, 

1930
Arhivele Naționale 

ale României
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Regina Maria 
în Egipt, 
la Assuan, 
1930
Arhivele 
Naționale 
ale României

Regina Maria 
la Wadi Halfa, 

Sudan, 1930
Arhivele 

Naționale ale 
României
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Regina Maria în Egipt, 1930
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria și principesa Ileana la Palmyra, Siria, 1930
Arhivele Naționale ale României



Regina Maria la Palmyra, Siria, 1930
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria și principesa Ileana 
în Egipt, vizitând Piramidele, 1930

Arhivele Naționale ale României

Regina Maria la Alep, Siria, 1930
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria 
și principesa Ileana 

în Egipt, la Cairo, 
1930

Arhivele Naționale 
ale României
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Regina Maria și principesa 
Ileana la Templul 

lui Jupiter, Baalbek, 
Liban, 1930

Arhivele Naționale 
ale României

Regina Maria și principesa 
Ileana în oaza Fayoum, 
Egipt, 1930
Arhivele Naționale 
ale României
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Regina Maria și principesa 
Ileana pe urmele faraonilor: 

la Luxor (sus) și la Karnak 
(jos), Egipt, 1930
Arhivele Naționale 

ale României
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Regina Maria în vizită
 la Istanbul, Turcia, 1930

Arhivele Naționale 
ale României

Regina Maria la Marrakech, 
alături de generalul Georges 
Catroux. Maroc, 1930
Arhivele Naționale 
ale României
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Regina Maria la Moscheea Koutoubia, Marrakech, Maroc, 1930
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria în insula Capri (Italia), Villa San Michele, 1933
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria la Hamburg, alături de primarul Karl Vincent Krogmann, 1933
Arhivele Naționale ale României



MARIA A ROMÂNIEI

262

Regina Maria 
în Germania, la grădina 

zoologică din Hamburg, 1933
Arhivele Naționale 

ale României
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Regina Maria 
la Magdalenenbucht, 

în arhipelagul 
Spitsbergen, 1933

Arhivele Naționale 
ale României
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Regina Maria la Paris, împreună cu principesa Ileana și arhiducele Anton de Habsburg
Colecția Daniel-Cosmin Obreja
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Regina Maria și principesa Ileana, la Vatican; primul din dreapta este Nicolae Petrescu-Comnen, 
ministrul României la Sfântul Scaun, 1931

Colecția arh. Mădălin Ghigeanu
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CASELE DE VIS
ALE REGINEI MARIA

Regina Maria 
la Cotroceni, 1931
Arhivele Naționale 
ale României
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Principesa Maria în trăsură, în fața porții palatului Cotroceni
Muzeul Național Peleș

Principesa Maria în curtea palatului Cotroceni
Muzeul Național Peleș

Cotroceni



MARIA A ROMÂNIEI

268

Cotroceni: dejunul e servit afară, sub pomi. E primăvară sau începutul verii; păsările ciripesc, florile se 
ivesc una câte una după anotimp: ghiocei, brebenele, narcise, zarnacadele, lalele, stânjenei, liliac, bujori, 
trandafiri, crini, iar copiii aleargă de colo-colo fericiți, fără griji, plini de viață cotropitoare. Mireasma 
salcâmilor și, mai târziu, a teilor umple aerul cald, peste tot sunt albine și fluturi de toate culorile. De 
departe vine sunetul goarnelor militare […]; din când în când, o muzică militară și ropotul picioarelor 
soldaților mergând spre câmpul de exerciții. Mai în depărtare, glasurile fetelor de la azilul «Elena 
Doamna» cântând în cor și, totdeauna și la orice oră, lătratul neobosit al câinilor. 
Maria, Regina României, Povestea vieții mele

Principesa Maria în trăsură, în fața intrării în palatul Cotroceni
Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria, călare, la palatul Cotroceni
Muzeul Național Peleș

Principesa Maria în salonul de aur 
de la palatul Cotroceni

Muzeul Național Peleș

Principesa Maria în grădina palatului Cotroceni
Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria în budoarul roz de la palatul Cotroceni
Muzeul Național Peleș

Principesa Maria cu principesa Elisabeta în grădina palatului Cotroceni
Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria în budoarul roz de la palatul Cotroceni
Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria la Cotroceni, în dormitorul argintiu (sus) 
și în salonul de aur (dreapta și jos)

Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria în salonul de aur al palatului Cotroceni
Muzeul Național Peleș
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Regina Maria în grădina palatului Cotroceni, 1926
Arhivele Naționale ale României

Regina Maria în grădina palatului Cotroceni, 1926
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria în grădina palatului 
Cotroceni, 1926
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria pe treptele 
palatului Cotroceni, 1926

Arhivele Naționale ale României
(propunere color: Cornel-Constantin Ilie)
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Regina Maria în grădina palatului Cotroceni și în coliba maori, 1926
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria în noul său dormitor 
de la palatul Cotroceni, 1929
Arhivele Naționale ale României



PORTRETUL UNEI MARI REGINE

279

Pelișor

Regina Maria la fereastra dormitorului său de la castelul Pelișor din Sinaia
Muzeul Național Peleș
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Holul de la Pelișor este gata, în afară de ceva mobilier. Cele două camere ale noastre sunt gata în ceea ce 
privește construcția lor, dar lambrisarea n-a fost încă aplicată, pentru că pereții sunt umezi. Este o mare 
îmbunătățire în toate privințele, iar camera mea a devenit atât de drăguță și mare încât mă gândesc să 
o fac albă și să o transform în dormitor, iar dormitorul în cameră de îmbrăcăminte, întrucât întotdeauna 
camera mea de îmbrăcăminte a fost foarte mică și întunecoasă.  Ideea unei încăperi zugrăvite în alb, 
în frumosul Pelișor, va fi un șoc pentru Liman, dar acele camere albe, aproape goale, aparțin dorințelor 
anilor mei de maturitate [...]. 
Regina Maria a României, Însemnări zilnice

Principesa Maria în capela sa de la castelul Pelișor 
Principesa Maria cu principesele Elisabeta și Mărioara, în capela castelului Pelișor

Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria pe terasa castelului Pelișor
Muzeul Național Peleș

I-am făcut o vizită lui Liman și am discutat detaliile dormitorului meu de aici, pe care noi l-am trecut în 
camera care a fost mărită, cea de deasupra camerei Maiestății Sale, și care vreau să fie aranjată în stilul 
pe care eu îl numesc al Branului, adică alb și cu arcade. El are niște coloane, realmente vechi, pe care le 
poate folosi, și câteva pietre vechi încrustate pe care le-am găsit la Făgăraș. 
Regina Maria a României,  Însemnări zilnice 
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Principesa Maria la castelul Pelișor: în capelă (stânga) și în camera de aur (dreapta)
Muzeul Național Peleș
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Principesa Maria în capela castelului Pelișor
Muzeul Național Peleș
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Regina Maria la castelul Pelișor
Muzeul Național Peleș

Regina Maria și surorile sale, prințesa Alexandra 
de Hohenlohe-Langenburg, infanta Beatrice 
a Spaniei și marea ducesă Victoria Melita, 
la castelul Pelișor, purtând doliu după moartea 
regelui Ferdinand I, 1927
Muzeul Național Peleș



Principesa Maria 
la Juniperus 

(„Cuibul Prințesei”). 
Sinaia, 1898

Muzeul Național Peleș

Juniperus
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Juniperus („Cuibul Prințesei”), Sinaia
Muzeul Național Peleș

Principesa Maria pe veranda 
de la Juniperus („Cuibul Prințesei”), Sinaia

Muzeul Național Peleș

Principesa Maria lângă podul mobil 
de la Juniperus („Cuibul Prințesei”), Sinaia

Muzeul Național Peleș
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Regina Maria pe balconul reședinței regale de la Bicaz, 1918
Arhivele Naționale  ale României

Bicaz
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Reședința regală de la Bicaz, 1918
Arhivele Naționale  ale României, Serviciul Județean Neamț, colecția N. Teodorescu

Senina viață de la țară ne potoli nervii încordați; ne bucurarăm de priveliștea frumoasei văi,  de satele mici 
și drăgălașe, de vechile biserici și mănăstiri și în curând ajunserăm foarte buni prieteni cu țăranii al căror 
port, aici, e  foarte pitoresc. Din valea cea mare se deschid o mulțime de vâlcele; în fiece zi descopeream 
câte un peisaj nou, iar florile de câmp constituiau un neîncetat prilej de încântare. 
Maria, Regina României, Povestea vieții mele
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Regina Maria la reședința regală de la Bicaz, 1918
Arhivele Naționale  ale României
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Regina Maria la reședința regală de la Bicaz, 1918
Arhivele Naționale  ale României
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Regina Maria și principesa Ileana la reședința regală de la Bicaz, 1918
Arhivele Naționale  ale României
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Regina Maria la Balcic
Arhivele Naționale ale RomânieiBalcic
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Regina Maria în camera sa de la Balcic, 1927
Arhivele Naționale ale României

După multe peripeţii, în toamna aceea uscată, sosirăm şi la Balcic. Acest colţ era fermecător şi avusei 
senzaţia stranie de a-l fi căutat toată viaţa şi de a-l fi găsit în sfârşit. Un loc de vis, păzit de un bătrân 
copac. Mă aşezai la umbra lui şi mă uitai şi eu în apă, cum probabil privea şi el mai bine de un secol. 
Farmecul acelei frumuseţi pătrundea din ce în ce mai adânc în inima mea. Apoi întorcându-mă către 
Nicolae spusei: «Oh! Nicky! Locul ăsta trebuie să fie al meu!» Simt că m-am întors la ceva care mi-a 
aparţinut întotdeauna. Şi într-adevăr acest loc de vis deveni al meu. 
Regina Maria, Casele mele de vis
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Regina Maria la Balcic, 1927
Muzeul Național Peleș
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Regina Maria în dormitorul său de la Balcic, 1927
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria la Balcic, în doliu după moartea regelui Ferdinand, 1927
Muzeul Național Peleș
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Regina Maria 
împreună cu sora 

sa, Victoria Melita, 
la Balcic, 1930

Arhivele Naționale 
ale României
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Regina Maria împreună cu sora sa, Victoria Melita, la Balcic, 1930
Arhivele Naționale ale României

Balcicul, iubitul Tenha Juvah, a fost de un atât de mare ajutor! Acolo era pace, liniște și acel fel de 
frumusețe care vindecă sufletul și odihnește trupul. Casa mică, grădinile, una deasupra alteia, și toate 
deasupra mării. Aici vin când sunt obosită, ca să mă împrospătez cu vlagă când viaţa mi se pare grea. 
Poarta mea este întotdeauna deschisă cu braţe pentru bună venire. Aici toţi oaspeţii căutători de 
frumuseţe sunt primiţi bucuros.
Regina Maria a României, Însemnări zilnice
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Regina Maria la Balcic, 1930
Arhivele Naționale ale României

Camera reginei Maria 
de la Balcic, 1930

Arhivele Naționale ale României

Acele nopți 
petrecute în 
balconul nostru 
sunt cu adevărat 
încântătoare, sunt 
de o frumusețe 
care aparține 
eternității și-ți 
dau un sentiment 
de imensă 
binecuvântare, 
care te face să înalți 
imnuri de laudă 
și de înflăcărată 
mulțumire. 
Regina Maria a României, 
Însemnări zilnice



MARIA A ROMÂNIEI

300

Regina Maria în grădina 
palatului de la Balcic, 1930

Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria în parcul de la Balcic, 1930
Arhivele Naționale ale României

Regina Maria pe balconul palatului de la Balcic, 1930
Arhivele Naționale ale României

Palatul reginei Maria de la Balcic, 1930
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria 
în parcul palatului 
de la Balcic, 1933
Arhivele Naționale 

ale României
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Regina Maria în parcul 
de la Balcic, 1933

Arhivele Naționale 
ale României

Stella Maris, cea mai mică biserică din ţară, smerit 
altar ortodox pe care eu, protestanta, l-am clădit, 
pentru că Stella Maris îmi stă înainte, ca un simbol 
al vieţii mele; un altar ridicat unei mărturisiri de 
credinţă care nu-i a mea, într-o ţară unde am 
fost odată străină şi pe care mi-am însuşit-o prin 
bucuria, suferinţa, lucrul care m-au legat de ea cu 
fiecare an ceva mai mult.
Regina Maria a României, Stella Maris. Cea mai mică biserică din țară
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Regina Maria 
conducând 

o ambarcațiune, 
la Balcic, 1933

Arhivele Naționale 
ale României

Regina Maria cu principesa Ileana și copiii 
acesteia, Ștefan și Minola, la Balcic, 1936

Arhivele Naționale  ale României
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Regina Maria în camera sa de la palatul Balcic, 1934
Arhivele Naționale ale României



MARIA A ROMÂNIEI

308

Regina Maria la castelul Bran
Muzeul Național PeleșBran
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Am petrecut toată ziua într-o excursie la Bran, pentru a inspecta draga și noua proprietate, micul 
castel ce mi-a fost oferit de orașul Brașov, mie personal. L-am luat cu mine pe Liman pentru a plănui 
îmbunătățirile.[…] Liman este în elementul lui. El a schițat deja diferite planuri și va aduna toate 
informațiile despre apă, electricitate, etc. Am petrecut două ore plăcute hoinărind prin micul castel, 
băgând nasul în fiecare colț, urcând în pod să vedem cum pot fi făcute camerele pentru servitori, 
planificând care cameră a cui să fie, unde s-ar putea face șemineuri etc. 
Liman era încântat. Faptul de a avea acest mic castel de renovat îl regenerează, îl face din nou tânăr. 
Populația, descoperind că venim, s-a adunat să mă salute, comunitatea se bucură că este al meu castelul. 
[…] Îmi place toată regiunea din jur. În spatele castelului sunt dealuri înalte și munți. În față, este un gen 
de platou înalt, cu întinderi mari ca o câmpie, dar înconjurat de dealuri înalte și munți, cu păduri pe 
fiecare deal. Așa că am ceea ce îmi place cel mai mult, munți în spate și întinderi vaste de teren în față; în 
plus, după câte pot vedea, pare un teren bun pentru călărie, ceea ce desigur că va face ca locul să-mi fie 
de două ori mai drag. 
Regina Maria a României, Însemnări zilnice

Regina Maria la castelul Bran / Regina Maria și principesa Ileana pe terasa castelului Bran, 1922
Arhivele Naționale  ale României
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Regina Maria la castelul Bran, 1922
Arhivele Naționale  ale României
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Regina Maria alături de doi bătrâni, la castelul Bran, 1922
Arhivele Naționale  ale României
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Am fost mai încântată ca oricând de iubitul meu castel. […] Camerele au forme încântătoare, a le aranja 
constituie o provocare, cu pereții lor groși, văruiți în alb, unele plafoane fiind boltite, altele de grinzi grele. 
[…] Am examinat și terenul de jos, unde doresc să fac o grădină, și căsuțele pe care vreau să le preiau, 
care sunt la poalele dealului. 
Regina Maria a României, Însemnări zilnice

Regina Maria la castelul Bran, 1922
Arhivele Naționale  ale României
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Regina Maria în parcul castelului Bran, 1924
Arhivele Naționale  ale României

Bran este copilul inimii mele, cu adevărat propria mea posesiune și tot ceea ce cumpăr pentru el pare să 
aibă o valoare specială. Este deja plin de lucruri frumoase și în același timp practice: sticlărie, porțelanuri, 
pânzeturi etc. 
Regina Maria a României, Însemnări zilnice
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Regina Maria la castelul Bran, în salonul galben, 1924
Arhivele Naționale  ale României
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Regina Maria la castelul Bran / Regina Maria și principesa Ileana în salonul galben de la castelul Bran, 1925
Muzeul Național Peleș / Colecția Vlad-Andreas Grunau
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Minunat să mă trezesc și să mă găsesc în patul meu cel mare și scund din frumoasa mea mică încăpere 
boltită, de la Bran. Aerul proaspăt de dimineață este admirabil, dar aceste zile au fost deosebit de calde. 
După micul dejun, când am făcut un tur de grădină să iau flori proaspete pentru vazele mele, căldura a 
fost absolut tropicală. Dar mult iubitul Bran este cu adevărat un loc în care se întâlnesc cele patru vânturi. 
Ele urlă în jurul vechilor ziduri, cu un zgomot înfiorător, făcând ca micile mele perdele să fluture pe 
fereastră, afară, ca niște steaguri. 
Regina Maria a României, Însemnări zilnice

Regina Maria la râul Turcu și în curtea interioară a castelului Bran, 1925
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria 
în parcul și în loggia 
castelului Bran, 1925
Arhivele Naționale 
ale României
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Dragul Bran, este într-adevăr copilul inimii mele!
Regina Maria a României, Însemnări zilnice

Regina Maria la castelul Bran, 1925
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria la castelul Bran, 1925
Arhivele Naționale ale României

Regina Maria în loggia
salonului de muzică, 1925
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria în parcul 
castelului Bran, 1932
Arhivele Naționale 
ale României

Regina Maria 
în loggia salonului 
de muzică de la 
castelul Bran, 1934
Arhivele Naționale 
ale României
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Regina Maria la fântâna 
din parcul castelului 
Bran, 1932
Arhivele Naționale 
ale României

Regina Maria la 
fereastra dormitorului 
regelui Ferdinand din 
castelul Bran, 
cu obloane pictate 
cu blazonul orașului 
Brașov, 1932
Arhivele Naționale 
ale României
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Regina Maria la conacul din Copăceni (Ilfov), 1926
Arhivele Naționale ale RomânieiCopăceni
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Regina Maria
în grădina cu lalele
din fața conacului 
de la Copăceni, 1926
Arhivele Naționale 
ale României

Conacul 
de la Copăceni, 1926

Arhivele Naționale 
ale României
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Regina Maria cu Gaetan Denize, secretarul său particular, lângă intrarea conacului de la Copăceni, 1926
Arhivele Naționale ale României
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Interioare ale conacului din Copăceni, 1926
Arhivele Naționale ale României
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Copăceni va deveni pepiniera noastră, manufactura noastră, de unde vom aproviziona restul grădinilor 
noastre și mai târziu sper, de asemenea, să avem suficient încât să putem face și puțin comerț, care să ne 
ajute să facem lucrurile să meargă. A fost un mare sentiment de satisfacție să vezi că s-a făcut o muncă cu 
adevărat sistematică. Mi-a plăcut întotdeauna o grădină de legume și am visat mereu să am una; acum 
visul meu prinde contur și devine real! 
Regina Maria a României, Însemnări zilnice

Regina Maria
în parcul de la 
Copăceni, 1926
Arhivele Naționale 
ale României
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La Copăceni era divin, atât de verde, de proaspăt, de minunat. Toată grădinăria merge extrem de 
satisfăcător. Legumele splendide, trandafirii cresc bine, la anul vom avea un progres remarcabil. Sunt 
nebună după trandafiri și am reușit, în cele din urmă, să am cu miile. 
Regina Maria a României, Însemnări zilnice

Regina Maria în grădina conacului de la Copăceni, 1926
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria la Copăceni, 1928
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria în pridvorul 
conacului din Copăceni, 1928

Arhivele Naționale ale României
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Scroviștea

Regina Maria la Scroviștea, 1924
Arhivele Naționale ale României
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Casa de la Scroviște a câștigat enorm datorită marelui pridvor-logie din față. Ca arhitectură exterioară, 
după gustul meu, este mult prea înaltă și nu are proporțiile care-mi plac, dar recunosc că a devenit o casă 
foarte frumoasă și confortabilă. Am mai deschis o terasă, am tăiat copacii urâți, care blocau vederea pe 
lac, am înlăturat gardul viu care te împiedica să vezi lacul și am proiectat un fel de mici terase care să 
ducă spre apă, ceea ce este mult mai frumos.
Apartamentul Majestății Sale s-a făcut mult mai luminos. Să dea Domnul să se bucure de el! 
Regina Maria a României, Însemnări zilnice

Reședința regală de la Scroviștea (Periș, Ilfov), denumită de regina Maria „Casa Pescarului”
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria 
la Scroviștea, 
1924 - 1925

Arhivele Naționale 
ale României
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Regina Maria 
pe lacul și în pridvorul 
casei de la Scroviștea, 

1924 - 1925
Arhivele Naționale 

ale României
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O zi plină. Am călătorit noaptea, am oprit trenul meu la Scroviște, să-mi inspectez iubita mea «Casa 
pescarului». Am găsit-o mai satisfăcător decât mă așteptam, o casă perfectă. […] Este tot ce-mi poate 
dori inima, și toate micile capricii pe care le-am avut au fost îndeplinite: forma ferestrelor, pardosirea 
dușumelelor, sobele, mesele imense de stejar. […]
De la mica mea scară exterioară, voi avea o mică potecă pietruită care va coborî până la apă, iar malurile 
vor fi plantate cu mulți iriși. De jur-împrejurul casei mele, voi construi un fel de pergolă pe care voi cultiva 
trandafiri, clementite și caprifoi și multe nalbe; vor fi plantate acolo unde ar trebui, ca să se armonizeze cu 
casa, iar pe o mică protuberanță, care avansează până în apă, voi pune o cruce veche de piatră, în jurul 
căreia vor fi plantați iriși.
Regina Maria a României, Însemnări zilnice

Regina Maria 
în dormitorul 
său de la 
Scroviștea, 
1925
Arhivele Naționale 
ale României
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Regina Maria și principesa Ileana la Scroviștea, 1925, 1932
Arhivele Naționale ale României
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AMURGUL 
ULTIMEI 

ROMANTICE 

Regina Maria, în grădina de trandafiri. 
Bran, 24 septembrie 1937
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria, 1936 - 1937
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria, 1936 - 1937
Arhivele Naționale ale României

Regina Maria, 1936 - 1937
Arhivele Naționale ale României
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Regina Maria fotografiată de Lowell Newman în parcul castelului Bran. Septembrie 1937 
Regina Maria la Sanatoriul „Dr. Lahmann” din Weißer Hirsch (Dresda, Germania), 1938

Muzeul Național Peleș / Muzeul Național de Istorie a României

Regina Maria la Balcic, în timpul interviului acordat jurnalistei Paula Leclair, 22 octombrie 1937
Colecția arh. Mădălin Ghigeanu
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Regina Maria pe catafalc, în holul de onoare al castelului Peleș
Arhivele Naționale ale României

Cortegiul funebru 
părăsește castelul Peleș

Colecția Daniel-Cosmin Obreja 
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Regina Maria pe catafalc, în salonul mare al palatului Cotroceni
Muzeul Național Peleș

Cortegiul funebru părăsește palatul Cotroceni
Colecția arh. Mădălin Ghigeanu
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Mulțimea așteptând să-și ia rămas 
bun de la suverană, la Palatul Cotroceni
Muzeul Național Peleș
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Regimentul 4 Roșiori 
își plânge comandantul....
Muzeul Național Peleș
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Corpul neînsuflețit este scos din Palatul Regal din București
Arhivele Naționale ale României
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Cortegiul funebru se pune în mișcare
Muzeul Național Peleș / Colecția Daniel-Cosmin Obreja
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Generalul 
Constantin 

Ilasievici 
purtând 

coroana reginei 
Maria în timpul 

procesiunii 
funerare

Arhivele Naționale 
ale României
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Cortegiul funerar străbate Bucureștiul, avându-l în frunte pe principele Mihai, Mare Voievod de Alba Iulia
Arhivele Naționale ale României
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Cortegiul funerar 
străbate Bucureștiul

Arhivele Naționale 
ale României

Patriarhul Miron Cristea, Nicolae Iorga, Gheorghe Tătărescu, dr. Constantin Angelescu, Constantin Argetoianu
 și mareșalul Constantin Prezan urmând carul mortuar

Arhivele Naționale ale României
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Cortegiul funerar străbate Bucureștiul / Familia regală asistă la slujba religioasă de pomenire
Arhivele Naționale ale României
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Cortegiul funebru în gara Băneasa
Colecția Daniel-Cosmin Obreja
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Gara regală din Băneasa primește cortegiul funerar
Arhivele Naționale ale României
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Aspecte de la ceremonia religioasă desfășurată la mănăstirea Curtea de Argeș
Muzeul Național Peleș / Arhivele Naționale ale României
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Aspecte de la ceremonia religioasă 
desfășurată la mănăstirea 

Curtea de Argeș
Arhivele Naționale ale României
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Regele Carol al II-lea și Marele Voievod Mihai, 
după terminarea ceremoniei de la mănăstirea Curtea de Argeș
Arhivele Naționale ale României
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Caseta cu inima reginei Maria este purtată 
de comandorul Paul Zlatian, pentru a fi 
depusă în capela Stella Maris din Balcic, 

conform dorinței suveranei
Colecția arh. Mădălin Ghigeanu
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Peleș National Museum contains – besides the richest collection of heritage items relating to the history of 
the Romanian royal family – the largest collection of photographs of members of the royal family itself and of 
the residences, places and events that featured throughout the history of the Royal House of Romania during the 
eight decades of its existence (1866-1947). The largest number of images in this visual library, which is unique in 
terms of its value and diversity, are of King Carol I and Queen Marie of Romania – the latter being without a doubt 
the most photographed subject in the history of the Romanian monarchy.

Given the richness of this inestimable and largely hithertofore unpublished visual archive, we considered it 
imperative to publish a second volume of the monographic album Marie of Romania. Portrait of a Great Queen 
containing a selection of unique historical photographs capturing various aspects of the life and work of the 
Romanian queen also known as the “last romantic”.  Indeed Marie of Romania. Portrait of a Great Queen would 
not have been complete without the inclusion of a photo album depicting the life of Queen Marie, which acts 
as a complement to the memoirs of the sovereign (published in Romanian as Povestea vieții mele and Însemnări 
zilnice). It stands as a tribute to Queen Marie of Romania, who, in 1921, wrote: “The absurd thing is that, given how 
often I am photographed, people imagine I like having my photograph taken, being unaware of how much of a 
fight I put up each time before finally giving in. Once decided, however, where possible I help the photographer 
to obtain a decent result, so that the whole fuss is not for nothing.”1* 

Her contemporaries and biographers, however, have noted the pleasure Princess – and later Queen – Marie 
took in having her photograph taken (in photographic studios, at her favourite residences and during events 
and public ceremonies), something which eventually led to the creation of the immense photographic archives 
held by Peleș National Museum and the National Archives of Romania. The historian Joachim von Kürenberg, 
who was the biographer of King Carol II, best encapsulated the enthusiasm with which Queen Marie consented 
to photo shoots: “The Queen has a passion: that of having her photograph taken. She is cognisant of her beauty 
and considers herself duty-bound to preserve the memory of said beauty for the generations to come. Over the 
course of two days, she will be photographed up to 400 times, which is something of a physical challenge in 
itself, for there is a continuous changing of location and costume. Pictures are taken in the drawing room, in the 
boudoir, in the hallway, in the park, in the forest, in the meadow, on the banks of the stream and in a boat. Her 
costumes vary, too, from hunting clothes to her uniform or tea gown. Added to all this, her hair has to be arranged 
accordingly and jewellery and other accessories, such as walking sticks, parasols, fans, swords, oars, a lorgnette or 
even a child, must be selected”.2

The young Crown Princess was photographed by Alfred Brand from Sinaia (the photographer to the Royal 
Court and a Knight of the Order of St. Alexander, who had a studio at his own home in Sinaia, at Strada Gării no. 
3, and another in Ploiești, on Strada Franceză), whose photographic plates were to be used to print thousands of 
postcards during the interwar period. Other photographs of Princess Marie were taken in Sinaia by A. Ihalsky and 
Ioan Voinescu during the visits of foreign royalty. Many official portraits of a young Princes Marie were taken by 
Franz Mandy (1848-1910), the photographer to the Royal Court at the time who opened a studio in Bucharest in 
1881 (at Calea Victoriei no. 21 and, later, in Piața Teatrului, next to Fialkowsky Café).3 In 1918, Franz Mandy’s studio 
was taken over by another great photographer, Étienne Lonyai (1885-1957), who would become the president of 
the Union of Professional Photographers of Romania, would take one of the most beautiful portraits of Princess 

1. Marie, Queen of Romania, Însemnări zilnice (ianuarie-decembrie 1921), vol. III, translated into the Romanian by Sanda Racoviceanu, edited and with an 
introduction and notes by Vasile Arimia, Bucharest, Editura Historia, 2006, p. 218. 
2. Joachim von Kürenberg, Carol al II-lea și doamna Lupescu, Bucharest, Editura Științifică, 2000, p. 28-29. 
3. Emanuel Bădescu, Franz Mandy, fotograful Principesei Maria, in “Revista Muzeelor”, XLII, 2008, p. 25-28. 
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Marie and would present Queen Marie with a splendid album entitled OMAGIU Majestăței Sale Regina Tuturor 
Românilor MARIA 1892-1923 (“TRIBUTE to Her Majesty Marie Queen of All Romanians 1892-1923”), which can still 
be found in the photographic library of Peleș National Museum.4

Another important photographic studio to capture the beauty of Queen Marie of Romania for all eternity 
was the Julietta studio run by Adolf Klingsberg. Indeed, on 19th March 1923, Queen Marie took part in a photo 
shoot with photographers from said studio in the gardens of Cotroceni Palace. The Queen described the event 
as follows: “For a very long time now I’ve been promising the Julietta studio a photograph of me on horseback 
in my uniform, but thus far the weather has been unfavourable. However, it was nice this morning, so, despite all 
the things going on, I put on my ceremonial uniform – making me feel quite ridiculous – and had my photograph 
taken, first on Virtus and then on Austral. I hope they at least turn out well, for many people asked for a photograph 
when I was at the parade in Alba Iulia on the day of the Coronation.”5* The portraits of Marie in her childhood and 
youth were made by photographic studios in Great Britain and Germany, namely: Russell & Sons (17 Baker Street, 
London), E. Uhlenhuth (Coburg) and Carl Backofen (Riedeselstr. 37, Darmstadt).

These thousands of photographs and postcards are complemented by the very special photo albums 
of Princess Marie of Romania (today part of the collection of Peleș National Museum’s photographic library6), 
affording us an extraordinary insight into life at the Romanian Royal Court during the period 1894-1915.7 
Some of these albums were illustrated with paintings and drawings by Princess Marie herself, who so enjoyed 
photography and being photographed herself, her being aware of the effects of time on the beauty for which she 
was much admired by her contemporaries. The thousands of photographs taken by Princess Marie herself, by her 
sister Grand Duchess Victoria Melita of Hesse, by Crown Prince Ferdinand of Romania and by many professional 
photographers of the day consist of images from the private lives of the heirs to the throne and their families, 
views of Sinaia and around Romania, pictures of visits by the royal family to various locations around the country 
and abroad, shots of the princely and royal residences (from those in Sinaia and Bucharest to those on the Crown 
Estate), official and conventional portraits of members of the royal and princely family of Romania, and snapshots 
of the everyday lives of the royal family and friends of the princely couple. An entire world is captured in these 
albums: from Romanian and European royalty, western aristocrats and Romanian boyars, to politicians and the 
ordinary people – soldiers, peasants and monks, etc. – who appear in beautiful vintage photographs alongside 
Princess and (later) Queen Marie.

Queen Marie’s notebooks, which can be found today at the National Archives of Romania, remain the most 
important visual resource vis-à-vis the work carried out by Queen Marie of Romania during the First World War. 
Many of the historical photographs they contain are being published for the first time in this album dedicated to 
Queen Marie. These photographs were taken by members of the Photographic Service of the Army, which was 
established through Decree no. 1041 of 29th November 1916 and subordinated to the Intelligence Bureau of the 
Romanian General Headquarters.8 The architect Ion Oliva, a captain in the Great War, was put in charge of the 
Photographic Service of the Army and had the privilege of being in the company of the Romanian royal family 
and of capturing in images the most important moments of Queen Marie’s work during the Great War. And there 
were many such moments, as can also be seen from the photographs reproduced in this album.

Her notebooks also contain photographs of Marie of Romania’s travels around the country and abroad, as 
well as official portraits and pictures of the residences the Queen built and breathed life into during the interwar 
period. The majority of these splendid interwar photographs adorning to the diary of Queen Marie were taken 

4. An album of 48 spreads containing 114 photographs (inv. no.  M.N.P. 88). 
5. Marie, Queen of Romania, Însemnări zilnice, vol. V, translated into the Romanian by Sanda-Ileana Racoviceanu, edited, foreword and notes by Vasile Arimia, 
Bucharest, Editura Historia, 2006, p. 94-95.
6. Peleș National Museum has in its collection 46 photographic albums belonging to Princess and Queen Marie of Romania.  
7. Carmen Tănăsoiu provides a review of these albums in the article Fotografia – un hobby la Curtea Regală a României. Albumele de fotografii ale reginei Maria, 
in Secolul 21, no. 7-12/2015, p. 130-148. 
8. See Adrian-Silvan Ionescu, Serviciul Fotografic al Armatei și contribuția sa la iconografia războiului cel mare, in Muzeul Național, XXV, National Museum of 
Romanian History, Bucharest, 2013, p. 182-283; this text was reprinted in Adrian-Silvan Ionescu, La Grande Guerre. La photographie sur le front roumain. 1916-
1919, Bucharest, Romanian Cultural Institute, 2014, p. 25.
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by the Guggenberger-Mairovits photographic studio, which became famous after being awarded the title, in 
1923, of “Photographer to the Royal Court”. Ida Guggenberger (1881-1973), originally from Mediaș, took over 
the running of the studio in 1912 from her husband, who had been in charge of it until then for a period lasting 
more than a decade (1899-1911). Together with the photographer Jolan Mairovits, whom she met in 1914, Ida 
Guggenberger moved the photographic studio to Sibiu and then, in 1932, to Bucharest, where it survived until 
1948 at Calea Victoriei no. 39.9

The first encounter between Queen Marie of Romania and the professional photographers from Sibiu took 
place at Pelișor Castle in Sinaia on 18th July 1921, a meeting the sovereign described as follows: “Two Transylvanian 
ladies came in the afternoon to take my photograph. I normally praise myself for my stubbornness, but their 
burning desire, their unrelenting insistence overcame any reluctance of mine, for I understand what it must mean 
to these two ambitious women to have the opportunity to photograph their Queen […] Today, however, I only 
agreed to being photographed on the terraces while wearing the national dress and I categorically refused to 
wear anything else. Of all detestable things, official photographs are the most unpleasant and, moreover, I am no 
longer as young as I once was!”10*

One week later, on 26th July 1921, Ida Guggenberger would return to Sinaia to photograph the other 
members of the royal family. “The photographer from Sibiu came again,” Queen Marie wrote in her diary, “and 
I was able to convince the other members of my family to allow her to photograph them, for I have discovered 
that she possesses a real talent, as proven by the photograph she took of me last time, which I have included 
here on a separate page and which demonstrates her truly artistic spirit.”11* Convinced of the real talent of Ida 
Guggenberger, Queen Marie invited her to her other favourite residences (i.e. Bran, Balcic and Cotroceni) to 
photograph her in the interiors in whose decoration she played such an important role. On 10th August 1922, at 
Bran Castle, Queen Marie noted that, “We had the photographer from Sibiu here to take various photographs of 
our favourite places.”12* According to a report in the Siebenbürgisch–Deutsches Tageblatt newspaper from Sibiu, 
“on the 9th of this month, Mmes Guggenberger and Mairovits were invited by the Queen via telegram to visit 
Bran, where they were received most amiably by Her Majesty and Princess Ileana. At the request of the Queen, 
they made a series of portraits and interior photographs. Queen Marie is very fond of the castle she received as a 
gift from the city of Braşov and is personally overseeing works for its restoration. The castle is to be transformed 
in the style of an old knight’s fortress.”13

Many of the royal residences (i.e. the palace in Balcic, Peleș Castle, Bran Castle, the residence of Princess 
Elisabeth in Bucharest) were also photographed in the interwar period by Emil Fischer (1873-1965) from Sibiu,14 
whose photographic plates – today belonging to the photographic library of Brukenthal National Museum – were 
used to create sets of different postcards that circulated widely at the time. The images of Queen Marie’s “dream 
houses” (the residences in Balcic, Bran, Sinaia, Cotroceni, Copăceni and Scroviștea) reproduced in this album were 
mostly the work of the Guggenberger-Mairovits studio from Sibiu. The photographs taken in 1918 at the royal 
residence in Bicaz – showing Queen Marie, King Ferdinand and their children – were the work of Adolphe A. 
Chevalier (1881-1963) from Piatra Neamț, who was known as the “Photographer of Bistrița Valley”.

Balcic, that singular residence on the Black Sea coast, provided the backdrop for many photo shoots (either by 
Emil Fischer or Ida Guggenberger) featuring Queen Marie and her favourite children, Prince Nicholas and Princes 

9. On the work of the Guggenberger-Mairovits studio and how it was reported in the German press at the time, see Gudrun-Liane Ittu, Das Hermannstädter 
Fotoatelier Guggenberger-Mairovits in der Zeitspanne von 1918 bis 1932 zwischen Kundenwerbung und Anerkennung am rumänischen Königshof widerspiegelt 
im Siebenbürgisch-Deutschen Tageblatt, in Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Romanian Academy, band 50/2007, p. 159-172; Dr. Gudrun-Liane Ittu, 
Femei care au activat la Mediaș la începutul secolului XX: Lotte Binder, Erika Paulas, Ida Guggenberger și Jolan Mairovits, in the annual Collegium Mediense, III. 
Comunicări Științifice, XII, Colegiul Tehnic “Mediensis” din Mediaș, Biblioteca Historica, Philosophica et Geographica, XII, Mediaș, 2013, p. 164-170.
10. Marie, Queen of Romania, Însemnări zilnice (ianuarie-decembrie 1921), p. 218. 
11. Ibidem, p. 225. 
12. Marie, Queen of Romania, Însemnări zilnice (1 ianuarie-31 decembrie 1922), vol. IV, translated into the Romanian by Sanda Racoviceanu, edited, introduc-
tion and notes by Vasile Arimia, Bucharest, Editura Historia, 2006, p. 242.
13. Regina la Bran in Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt, no. 14761, 15th August 1922, p. 3., apud Dr. Gudrun-Liane Ittu, Femei care au activat la Mediaș la 
începutul secolului XX: Lotte Binder, Erika Paulas, Ida Guggenberger și Jolan Mairovits, in the annual Collegium Mediense, 2013, p. 167. 
14. See Dorina Negulici, Nicușor Dănuț Ivănuș, Reședințe ale Casei Regale din România în colecția de fotografii Emil Fischer, Brașov, Editura Ecran Magazin, 2007.
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Ileana of Romania. It was also at Balcic, on 2nd May 1917, that Queen Marie herself would take photographs 
of Princess Ileana: “This time I was armed with my Kodak and from a seated position I was more than happy to 
take photos in the bright sunlight, with Ileana, in her Turkish dress, the most satisfying living or, rather, human 
presence in all of the photographs I took; the svelte lines of her figure make her the perfect model, whilst the blue 
of her dress complements the colour of the landscape.”15* It was also on this occasion that Queen Marie would take 
her first colour photographs: “I boldly put on my gentian blue Turkish dress and came down for breakfast, which I 
took on our beloved balcony, after which I went out onto my terraces in order to take some artistic photographs, 
in colour. The small tulip garden was as if in a fairy-tale.”16*

An historic moment in the life of Queen Marie – who was immortalised in so many famous photographs of 
the time – was that of the coronation held on 15th October 1922 in Alba Iulia. Further photo shoots took place, 
after her return to Bucharest, at Cotroceni Palace, on Thursday, 19th October 1922, which Queen Marie described 
as, “a morning dedicated to photographers, because we wish to have memories of the three queens together, 
as happened on the day of the coronation. So the Queen Mother with her little queens were photographed 
together – successfully I hope, for this time, in order that everyone might have something to sell, we used Mandy; 
although at the end we also allowed Julietta to take a few photographs just of me, for they were dying with envy 
at my having given this honour to the Transylvanian lady and not to them.”17*

It would seem that Queen Marie was very pleased with the photographs taken by Ida Guggenberger and Jolan 
Mairovits, given that she invited the two artists from Sinaia to take photographs of her before the coronation. In 
an article entitled “New photographs of the royal couple”, the Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt newspaper of 
19th October 1922 reported that, “As of last night, the window of the Guggenberger-Mairovits photographic 
studio displays a series of photographs of the Queen and the King with ceremonial dress and coronation insignia. 
The photographs were taken before the event, in Sinaia, where the Queen had invited the owners of the studio 
from Sibiu. The latter is the only studio in the country to have enjoyed such an honour prior to the coronation. 
They first took the photographs of the Queen, with those of the King being taken two days later. The royal couple 
was so impressed by the artistic composition and perfect execution of the photographs that they have expressed 
their wish for them to be declared the official photographs of the coronation.”18 Other important moments in the 
life of Queen Marie of Romania (the marriage of her daughters, Princesses Elisabeth, Maria and Ileana; the funeral 
of King Ferdinand I; etc.) were captured by Ida Guggenberger and Jolan Mairovits and these are also included 
in this album intended, during this Centenary Year of the Great Union, as a tribute to this grand dame of recent 
Romanian history.

Most of the photographs reproduced in volume II of Marie of Romania. Portrait of a Great Queen come from 
the photographic library of Peleș National Museum and the National Archives of Romania and are published for 
the first time in this monographic album. Other vintage photographs were placed at our disposal by the National 
Museum of Romanian History. We were also helped in the creation of this album by the collectors Paul-Cezar 
Florea, Daniel-Cosmin Obreja, Mădălin Ghigeanu, Vlad-Andreas Grunau and Narcis Dorin Ion, who allowed us to 
reproduce many of their invaluable photographs of Queen Marie of Romania. We would therefore like to take this 
opportunity to offer them our heartfelt thanks.

 
Dr. Narcis Dorin Ion

Director General of Peleș National Museum 

15. Marie, Queen of Romania, Însemnări zilnice, vol. IX (1 ianuarie-31 decembrie 1927), translation into the Romanian by Sanda Ileana Racoviceanu, edited by 
Olga-Silvia Turbatu, Iași, Editura Polirom, 2012, p. 137. 
16. Ibidem. 
17. Marie, Queen of Romania, Însemnări zilnice (1 ianuarie-31 decembrie 1922), vol. IV, p. 323-324.
18. Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt no. 14816, 19th October 1922, p. 5., apud  Dr. Gudrun-Liane Ittu, Femei care au activat la Mediaș la începutul secolului 
XX: Lotte Binder, Erika Paulas, Ida Guggenberger și Jolan Mairovits, in the annual Collegium Mediense, 2013, p. 167. 
* Translated back into English from the Romanian translation owing to the unavailability of the original text




