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Printre atribuţiile de suveranitate era dreptul de a 

acorda decoraţii, de a bate monedă cu însemnele proprii, 

precum şi de a încheia convenţii comerciale cu alte state. 

Puterile şefului statului erau considerabil mai reduse 

decât cele din timpul Principelului Cuza168, regimul fiind 

apreciat ca unul parlamentar de drept, şi semiparlamentar, în 

fapt, datorită imixtiunilor regelui şi a modului de exercitare a 

puterii de către guvern169. 

În ceea ce priveşte Statutul Casei regale este de amintit că 

primul de acest fel a fost acela privind Actele civile ale membrilor 

familiei domnitoare, adoptat abia în august 1920170. La momentul 

adoptării sale în Parlament, Statutul nu a comportant deloc 

discuţii în contradictoriu, singurul care a făcut unele comentarii 

fiind Nicolae Iorga. În opinia sa, unicul defect al acestui statut 

era acela că venea prea târziu171. Cei drept, este surprinzător 

faptul că existând de mai bine de 54 de ani, monarhia nu 

avusese până atunci un statut după care să îşi desfăşoare 

activitatea; iar dacă nu ar fi fost problemele create de prinţul 

moştenior probabil ar mai fi trecut încă ceva ani pentru a se 

redacta unul. Necesitatea existenţei sale era subliniată de Iorga 

în discursul său din Cameră, istoricul arătând că astfel se putea 

împiedica amestecul unor forţe străine de interesul patriei în 

treburile noastre interne şi totodată conducea la unitatea 

partidelor monarhice, în jurul regalităţii. 

Numai că Statutul deşi exista, nu prezenta o abordare 

integrală a tuturor posibilelor chestiuni cu care monarhia s-ar fi 

putut confrunta. Ar fi trebuit reglementate, totodată, situaţia în 

                                                           
168 Cristian Ionescu, Drept constituţional ..., p. 319. 
169 Despre această chestiune, P.P. Carp a rostit la un moment dat o frază 
devenită celebră: „Daţi-mi puterea şi vă dau Parlamentul”, din Liviu P. Marcu, 
op. cit., p. 191.  
170 Statutul a fost prezentat şi votat în aceeaşi zi, în şedinţa a Adunării 
Deputaţilor din 27.08.1920, publicată în M. Of. nr. 56/18.09.1920.  
171 Discurs în Cameră, ibidem. 
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care prinţul moştenitor renunţa la tron, mai ales că acest lucru 

se şi petrecuse deja de două ori, în anii anteriori, şi rezultând 

din aceasta, modul de constituire al Regenţei şi de înlocuire a 

membrilor ei în caz de incompatibilitate sau deces.  

Analizând conţinutul său, statutul stabilea mai multe 

reguli derogatorii de la dreptul comun în materie, adică dreptul 

civil. Spre deosebire de restul cetăţenilor, membrii Familiei 

regale încheiau orice act de stare civilă doar în prezenţa 

ministrul justiţiei, asistat de secretarul general, actul fiind 

încheiat în trei exemplare, unul pentru Casa Regală, unul pentru 

a fi depozitat în arhivele statului şi unul rămânând la ofiţerul de 

stare civilă, pentru a-l opera în registre172. Tot în faţa acestor 

persoane urmau să se realizeze formalităţie necesare întocmirii 

unor testamente autentice sau mistice173. De asemenea, niciun 

membru din Familia Regală nu putea încheia vreun act de 

adopţie174, după cum nu puteau fi martori în niciun fel de 

proces şi nici nu puteau fi obligaţi a se prezenta la 

interogatoriu175.  

Cea mai spinoasă problemă era aceea a căsătoriei unui 

membru al familiei Regale. Potrivit Statutului, în cazul căsătoriei 

Regelui, ceremonia civilă era oficiată de ministrul de justiţie, 

care trebuia să aibă o delegaţie specială dată de Guvern, ce 

trebuia trecută într-un jurnal special176. Cât priveşte căsătoria 

Principelului moştenitor şi ai celorlalţi prinţi şi principese, 

indiferent de vârstă şi de locul unde aceasta se celebra, era 

instituit ca o condiţie ad validitatem, consimţământul Regelui în 

calitate de cap al familiei şi şef al Casei Regale, exprimat fie în 

scris, fie verbal la momentul încheierii căsătoriei, consimţământ 

                                                           
172 Conform art. 1 din Statut. 
173 Conform art. 8 din Statut. 
174 Conform art. 6 din Statut. 
175 Conform art. 7 din Statut. 
176 Conform art. 2 din Statut. 
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ce urma să fie trecut în actul de stare civilă177. În cazul 

nerespectării acestei condiţii existau două consecinţe ambele 

suficient de grave pentru a-i determina pe cei dornici de a le 

încălca să reflecteze foarte bine: pe de o parte, căsătoria era 

lovită de nulitate absolută, aceasta putându-se constata la 

Tribunalul Ilfov, la cererea oricărei părţi interesate178, iar pe de 

altă parte, cel/cea care s-ar fi căsătorit astfel, înceta de drept să mai 

facă parte din Familia regală, în opinia noastră de la momentul 

căsătoriei, pierzând toate drepturile şi toate prerogativele legate 

de această calitate179. 

 

b. Simbolurile regale. Ferdinand. Situaţia 

monarhiei până la marea guvernare liberală. Ca orice Casă 

Regală şi urmând tradiţia domnitorilor români, şi Familia 

Regală a avut, ca simboluri ale autorităţii supreme, anumite însemne 

ce i-au definit rolul şi i-au scos mai bine în evidenţă funcţiile 

sale. Însemnele regale folosite de cei trei regi majori, până la 

1930, au fost: coroana, buzduganul sau bastonul de mareşal, mantia şi 

pavilionul regal180. Aceste însemne regale, mai puţine în epoca lui 

Carol I, s-au îmbogăţit în perioada lui Ferdinand, semn al unei 

dezvoltări fireşti şi al unei anumite stabilităţi a acestei instituţii 

politice. Chestiunea însemnelor regale a devenit făţişă abia 

după recunoaşterea independenţei de stat a Regatului 

României, când pentru Carol I s-a confecţionat din tunurile 

cucerite de la turci, o coroană din oţel, având forma obişnuită a 

coroanelor regale, neavând nici un fel de pietre preţioase, doar 

căptuşala interioară fiind din catifea purpurie. Această coroană 

regală a devenit coroana Regilor României, fiind folosită şi de 

Ferdinand, în special la momentul încoronării sale ca Rege al 

                                                           
177 Conform art. 3 din Statut. 
178 Conform art. 4 din Statut. 
179 Conform art. 5 din Statut. 
180 ***, Enciclopedia României, op. cit., pp. 83-84. 
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tuturor românilor. Spre deosebire de aceasta, coroana reginei 

Elisabeta, care ulterior a revenit şi Reginei Maria, a fost 

confecţionată din aur, având o alcătuire destul de simplă. 

Buzduganul a fost folosit pentru prima dată de către regele 

Ferdinand, fiind în totalitate din aur şi fiindu-i oferit de 

poporul român la 10 mai 1920181 prin subscripţie publică. Regii 

Carol I şi Carol al II-lea au folosit drept simbol al puterii 

armate bastonul de mareşal, ce avea o lungime de 35 de cm, 

acoperit cu catifea purpurie, ca şi coroana, împodobit cu acvile 

cruciate din aur, la capete fiind ornat cu frunze de stejar, tot din 

aur. Mantia regală este folosită pentru prima dată de către 

Ferdinand I la momentul încoronării sale, regele Carol I fiind 

încoronat în uniforma de general. Era confecţionată din brocat 

roşu, lungă până la glezne şi avea guler de hermină. De altfel, 

roşul purpuriu cu care erau decorate sau confecţionate toate 

aceste trei simboluri regale a fost dintotdeauna roşul regal, 

elevat, somptuos, o emblemă a puterii, fiind folosit încă din Roma 

antică, mai întâi de generali, nobili şi patricieni, şi apoi de către 

împăraţi Imperiului. Spre deosebire de Ferdinand, Regele Carol 

al II-lea a purtat o mantie albă, simbol al înţelepciunii. În fine, 

un ultim însemn regal a fost pavilionul regal, ce reprezenta 

drapelul Familiei Regale, având drept culori de fond, roşul 

pentru Rege şi albastrul închis pentru principele moştenitor, 

drapelul fiind inscripţionat cu stema ţării, compusă din acvila 

regală şi însemnele celor cinci provincii româneşti ce alcătuiau 

ţara, după Marea Unire.  

Aproape de simbolurile regalităţii, a fost şi deviza Nihil 

sine Deo iniţiată tot de Ferdinand. Crescut în propria familie sub 

această deviză, Regele îl impulsiona pe Principele Carol la 

împlinirea vârstei de 23 de ani, să o urmeze şi ţinând cont şi de 

maxima lui Carol I ”nimic pentru mine, totul pentru ţară”, îl asigura 
                                                           
181 Prima zi naţională a României moderne, care era de fapt şi ziua 
Regalităţii. 
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că asfel nu va putea greşi182. Şi dacă Ferdinand ajunsese după 

primul război mondial să devină părintele naţiunii, aceasta se 

datora şi relaţiei sale cu divinitatea, percepând datoria sa faţă de 

ţară ”nu doar ca un serviciu pentru popor, ci şi ca un adevărat serviciu 

divin”183.    

De altfel, sensibilitatea sa naturală şi sensibilitatea sa 

faţă de natură şi frumos, se împletea cu timiditatea, adeseori 

remarcată, dându-i un aer aparte. Era un prinţ de o onestitate 

fără cusur184. După moartea Regelui, Maria descria 

complementaritatea temperamentelor lor: unul mai nesigur, 

celălalt de o siguranţă plină de vioiciune, unul mai lent, altul 

prea iute; dar astfel, descoperiseră cel mai bun ritm ca să lucreze 

împreună. Pe cei doi îi unea, pasiunea pentru botanică185, acelaşi 

ideal – de propăşire a patriei, încrederea reciprocă şi 

respectul186. Ferdinand era inteligent şi cult, de un altruism 

admirabil, deschis şi prietenos, tolerant, iubitor de familie, în 

ciuda unei căsnicii aparent solide. Totodată tăcut, desgustându-l 

discuţiile în contradictoriu. Fusese caracterizat de Eugen Wolbe 

ca un spirit blând, un martir al datoriei, un om cumpărat, un om 

al raţiunii, mai degrabă decât al simţirii pătimaşe, un pacificator, 

ordonat, pe care chiar Contele Saint Aulaire, ministru 

plenipotenţiar la Bucureşti, îl vedea ca pe un mare rege187. Era 

animat de un spirit democratic, preferând pluripartidismul, în 

dauna tiraniei. Datorită modestiei sale, nu îşi afişa niciodată 

ostentativ vastele cunoştinţe din varii domenii, motiv pentru 

care mulţi contemporani, fie din necunoaştere, fie din răutate, îl 

catalogau pe nedrept ca fiind incompetent, lipsit de 

                                                           
182 Eugen Wolbe, op. cit., pp. 26-27, 128. 
183 Ibidem, p. 216. 
184 Guy Gauthier, op. cit.¸ p. 108. 
185 Eugen Wolbe, op. cit., p. 202. 
186 Guy Gauthier, op. cit.¸ p. 110. 
187 Eugen Wolbe, op. cit., pp. 7, 16, 25, 31, 60-61, 154, 162, 197-215. 

Extras din volumul: Vladila, L. M. (2015). Monarhia constitutionala  si guvernele regale ale Romaniei
in perioada 1866-1930. Iasi, Romania: Lumen.



Monarhia constituţională şi guvernele regale ale României în perioada 1866-1930 

 

85 

personalitate şi nehotărât. Cu toate acestea vorbea fluent patru 

limbi de circulaţie internaţională, inclusiv rusa, era iniţiat în 

artele orientale, studiase limbile vechi, greaca, latina şi ebraica, 

ca să nu mai vorbim de pasiunea sa pentru ştiinţele exacte şi 

pentru ştiinţele naturii, ceea ce făcea din el un rege cu veleităţi 

de savant188. Simion Mehedinţi îl prezenta ca pe un ”om bun la 

inimă, până la duioşie, iubitor al cititului de cărţi”189, în timp ce 

Nicolae Iorga, îl vedea ca ”... un suflet aşa de nobil, (ce, n.n.) n-avea 

gust pentru exerciţiul însuşi al puterii şi mai ales într-un mediu politic 

care de la început îl dezgustase. Evita ceremoniile în care trebuia să apară 

şi în care avea impresia, nu tocmai greşită, că popularitatea câştigată de 

frumuseţea, de curajul şi spontaneitatea, de meritele pentru război ale 

soţiei sale, îl întunecă ”190. I.G. Duca aprecia la talentatul rege 

frumoasa intelingenţă, viziunea limpede a realităţilor şi cunoaşterea 

oamenilor, pe care o considera chiar mai bună decât cea 

manifestată de Regele Carol I191.  

Datorită faptului că în cei douăzeci de ani premergători 

întronării ca Rege, cât i-a trăit în România, fusese mereu în 

umbra unchiului, şi datorită caracterului său retras, la urcarea pe 

tron, după spusele lui Nicolae Iorga era un necunoscut şi un neţinut 

în seamă, pentru câţiva o taină, aproape pentru nimeni o siguranţă192. 

Însă în ciuda pronosticurilor, Ferdinand s-a dovedit a avea o 

tărie de caracter neobişnuită şi a fi un suflet nobil, nu doar prin 

naştere, cât mai ales prin calităţile sale.  

                                                           
188 Constantin I. Stan, Regele Ferdinand I,”Întregitorul” (1914-1927), Ed. 
Paideia, Ştiinţe – seria istorie, Bucureşti, 2003, pp. 231-232. Dan Berindei, 
Portrete istorice ale românilor – domni, regi, eroi, cărturari, oameni politici, literaţi, Ed. 
Compania, Bucureşti, 2009, p. 185. 
189 Simion Mehendinţi, Anale politice, contribuţie la istoria Regenţei. De la 
moartea Regelui Ferdinand I până la cel dintâi guvern chemat de Regenţă, Ed. 
Librăriei Socec&co, SA, Bucureşti, 1928, p. 7. 
190 Nicoale Iorga, Supt trei regi ..., op. cit., p. 263. 
191 Dan Berindei, Portrete ...., op. cit., p. 185. 
192 Ibidem, p. 186. 
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Ca şef al armatei şi ca rege, Ferdinand a dat multe dovezi 

ale sacrificiului său de sine, de curaj, şi încredere absolută în 

viitor. Acest timid, va spune nu, Păcii de la Bucureşti din 1918, 

din timpul războiului, nepunându-şi semnătura pe tratatul 

încheiat şi ratificat de Parlament, va domni ca un rege 

constituţional, fără a forţa nota în nici o situaţie, şi va propune 

şi susţine cele mai importante reforme ale momentului: cea 

agrară şi electorală193. Unitatea sa cu poporul român în acele 

grele clipe ale războiului, dădea măsura devotamentului său faţă 

de noua sa patrie, chiar dacă aceasta presupunea că trebuia să 

lupte împotriva patriei sale natale. Într-un discurs ţinut în 

aprilie 1917, când însăşi monarhia era ameninţată de germani 

cu desfiinţarea, el declara: ”dacă aş fi pus încă o dată să aleg, aş 

acţiona din nou exact cum am făcut. Desigur, drumul pe care am păşit m-

a îndepărtat de tot ceea ce înainte mi-a fost drag; de familia mea, de 

prieteni, de preocupările mele, de copilăria mea. Nu poţi să uiţi locul unde 

te-ai născut. Mi-am iubit familia foarte mult. Ea a fost dură şi nedreaptă 

cu mine, dar sunt convins că oricare dintre ai mei ar fi acţionat în locul 

meu exact ca mine! Ce ciudată este viaţa: un mare număr de ofiţeri, care 

au luptat împotriva trupelor mele, mi-au fost prieteni, camarazi de 

regiment. Îl cunosc foarte bine pe Mackensen care locuieşte acum în palatul 

meu de la Bucureşti. La fel pe Falkenhayn. ”Germania mai presus de 

orice”, spun germanii. Eu însă spun: ”Datoria mea mai presus de orice”. 

Pe zidurile Craiovei, germanii au afişat un apel în care declară că ei luptă 

împotriva mea şi nu împotriva României – ce eroare! Ei ar trebui să 

priceapă că poporul meu şi cu mine formăm o unitate, că noi toţi aducem 

împreună jertfele noastre şi că germanii înşişi sunt cei care au creat 

unitatea indisolubilă dintre popor şi rege”194.  

                                                           
193 Eugen Wolbe, op. cit., p. 154. Din mesajul Regelui către Parlamentul de 
la Iaşi, în noiembrie 1916: ”Ceea ce pătimin noi astăzi este trecător. Rolul pe care-l 
joacă pământul este acela de a ne purifica sufletele pentru ca mai târziu să putem lupta 
din nou. Trebuie să privim cu încredere absolută viitorul ... ”. 
194 Ibidem, pp. 164-166. 
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Datorită acestui fapt, la castelul familiei de la 

Sigmaringen, regele Ferdinand este şi astăzi stigmatizat: în timp 

ce un frumos basorelief îl înfăţişează pe Carol, chiar la intrare, 

Ferdinand este aici, marele absent195. 

Subliniind sacrificiul regal deputatul liberal Constantin 

Banu prezenta, însufleţit de un profund sentiment de 

ataşament faţă de dinastie, rolul acesteia în momentul 1918: 

“Fireşte d-lor deputaţi că ne asociem din tot sufletul la expresia 

devotamentului către coroană. Întrânsa am văzut întotdeauna o forţă 

morală care înălţându-se deasupra pasiunilor şi a luptelor de partid, 

reprezintă pentru noi toţi simbolul ralierii în jurul aceloraşi mari interese 

şi aceloraşi idealuri. Îndeosebi azi, după ce suveranul printr-un act de 

înaltă voinţă care va rămâne ca una din dramele cutremurătoare a istoriei 

acestui război, a dat dovada supremă a identificării sale cu soarta 

neamului nostru. Ne simţim legaţi de dinastie nu numai prin raţiune de 

stat, dar şi printr-un simţământ de adâncă, de neclintită recunoştinţă” 196. 

Răsplata devotamentului şi sacrificiilor sale a fost 

intrarea triumfală în Bucureşti în chiar ziua unirii şi încoronarea 

sa ca rege al României Mari la Alba Iulia. Poate acestea au fost 

printre puţinele sale mulţumiri sufleteşti, căci în realitate nu s-a 

bucurat de o căsnicie model, iar problemele repetate generate 

de prinţul moştenitor, i-au mâhnit şi mai tare sufletul. 

La moartea sa, Simion Mehendinţi făcea o trecere în 

revistă a realizărilor domniei sale, care, dincolo de a fi puţine, 

erau extrem de importante: culminarea teritorială a statului prin 

întregirea hotarelor, culminarea în ceea ce priveşte numărul 

populaţiei, împroprietărirea, manifestarea în sufletul poporului 

la cele mai înalte cote a conştiinţei unităţii şi identităţii sale 

naţionale, aducerea celei mai mari jertfe de sânge de până 

atunci, deschiderea unei epoci de mari posibilităţi, dar şi de 

                                                           
195 Dan Berindei, Portrete ...., op. cit., p. 185. 
196 D.A.D., şedinţa din data de 09.07.1920, publicată în M. Of. nr. 
17/11.07.1920, p. 266. 
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mari răspunderi, şi de asemenea, deschiderea posibilităţii 

compensării neajunsurilor din trecut, dar, în acelaşi timp, 

înfruntarea tuturor adversităţilor cronice interne şi externe197. 

În afara acestora însă, măsura ne îndeamnă să 

observăm şi lipsurile domniei sale. Cel mai adesea i s-a repoşat 

că a uitat să fie acel arbitru imparţial, după cum fusese primul 

rege, şi că, urmare a acestei atitudini, la favorizat pe Brătianu şi 

pe liberali, în detrimentul altor partide şi oameni politici. În 

timpul său, s-a început crearea unei camarile regale, fără a se 

ajunge la dimensiunile şi influenţa patologică din timpul 

Regelui Carol al II-lea, a cărei figură principală era nepotul 

fostului prinţ valah Barbu Ştirbei, ce domnise în Muntenia 

înainte de Cuza198. 

În perioada 1919-1922 monarhia cunoaşte momente de 

glorie care se împletesc, din păcate, cu cele de profundă 

dezamăgire şi nelinişte.  

Cel mai glorios şi totodată, printre cele mai 

emoţionante momente ale perioadei a fost intrarea triumfală a 

cuplului regal şi a întregii familii la 18 noiembrie/01 decembrie 

1918 în Bucureşti. După doi ani de exil la Iaşi, familia regală şi 

întregul cortegiu se întorceau în capitala ţării, sub ovaţiile 

frenetice ale mulţumii, întâmpinaţi fiind de trupele franceze, 

englezeşti şi, bineînţeles, române. În însemnările sale, Regina 

Maria descrie cu lux de amănunte acest eveniment: ”Ne-am 

întors! ... ne-am întors triumfători! O zi extraordinară lăsăm în urmă, o 

zi delirantă, extraordinară, de entuziasm descătuşat. ... Nici nu pot să 

descriu ce emoţie am trăit, văzând trupele aliate! Asta însemna atât de 

categoric sfârşitul necazurilor noastre, în sfârţit, prietenii, şi noi care nu 

văzusem alte trupe aliate decât ruseşti! Dar numai Dumnezeu ştie ce fel 

                                                           
197 Simion Mehendinţi, Anale politice ..., op. cit., pp. 97-107. 
198 Constantin I. Stan, op. cit., p. 234. Ioan Scurtu, Istoria românilor în timpul 
celor patru regi (1866-1947), ediţia a doua, vol. II, Ferdinand, Ed. Enciclopedică, 
Bucureşti, 2004, pp. 86-87.  
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de aliaţi ne-au fost ei! ...Oraşul înnebunise complet. Aveam senzaţia că 

până şi casele şi pietrele din caldarâm strigau, ovaţionau, se bucurau 

împrenă cu mulţimea. Noi înaintam printr-un nesfârşit tumult de 

puternice ovaţii. Peste tot fluturau steaguri, la ferestre şi pe acoperişuri era 

plin de lume, ca să nu mai vorbim de străzi”199. I. G. Duca, Sabina 

Cantacuzino sau conservatorul Constantin Argetorianu200, 

caracterizau evenimentul cu un singur cuvând: primirea de 

către mulţime a Regelui şi a Reginei fusese un adevărat delir. Pe 

Duca, însă, îl deranjase totuşi ceva: prezenţa lângă cei doi 

suverani a generalului Berthelot, care ar fi trebuit să ne aducă 

aminte de cât datoram Franţei pentru această întoarcere, şi în 

imediata lor apropiere a lui Barbu Ştirbey în uniformă de 

colonel, care în ciuda meritelor sale istorice, reprezenta o 

exhibiţie de prisos, aspect comentat îndelung prin saloanele 

bucureştene, după aceea. Şi mai avea un motiv de indignare: 

principele Carol care participase la paradă în fruntea vânătorilor 

de munte, având o înfăţişare încruntată şi posomorâtă, se 

arătase incapabil măcar în acea zi istorică, să fie mai presus de 

frământările şi nemulţumirile lui intime. De altfel, mulţimea îi 

arătase o vădită răceală201. Evenimentul se încheiase cu un 

banchet festiv, de la care Duca şi Brătianu au plecat împreună, 

aşa cum o făcuseră şi în urmă cu doi ani, când la Consiliul de 

Coroană declaraseră război Austro-Ungariei. Îşi aminteau în 

acel moment de entuziasm de drumul parcurs de la îngrijorarea din 

urmă cu doi ani la stălucita apoteoză de acum202.  

După o perioadă de aparentă linişte, în ianuarie începe 

Conferinţa de pace de la Paris. Situaţia României a fost de la 

început delicată, de aceea se ia decizia ca Regina să ne 

reprezinte în capitala franceză şi la Londra, pentru a discuta 

                                                           
199 Maria, Regina României, op. cit., pp. 3-4. 
200 Constantin I. Stan, op. cit., p. 139. 
201 I. G. Duca, op. cit., pp. 177-178. 
202 Ibidem, p. 179. 
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atât cu preşedintele Franţei Poincaré, cu primul ministru 

francez, Clemenceau, supranumit şi Tigrul, cât şi cu Regele 

George al Marii Britanii. Ideea, manifestată la final de 

ianuarie203, începe să capete contur, zi cu zi, astfel că la 10 

februarie deja aveau acceptul Regelui Angliei pentru ca Maria să 

fie primită în ţara Albionului. În cele câteva zile rămase până la 

plecare, Regina a fost învăţată, probabil, toate secretele de 

abordare diplomatică a mai marilor lumii, precum şi pusă la 

curent cu toate chestiunile politice ale Conferinţei, de către 

Barbu Ştirbey şi generalul Ballif204. Şi iată că marele eveniment 

s-a produs. Regina a ajuns la Paris la 20 februarie/05 martie 

1919, având parte de o primire călduroasă, deşi neoficială. La 

numai două zile se întâlnea cu Tigrul, care o impresionase 

pentru că purta mânuşi şi care i se părea un soldat şi un 

încăpăţânat. Nemulţumirile acestui om de stat erau evidente – 

încheierea păcii separate. La finalul întâlnirii, Regina mărturisea: 

”Dacă am ajuns la bătrâna lui inimă pătimaşă cu problemele ţării mele 

nu ştiu, dar că am oferit o imagine frumoasă ţării mele prin surâsul meu 

aceasta cred că am făcut-o.” Aşa devenea Maria, cum ea însăşi se 

considera, chipul României la Conferinţa de Pace. Măcar dacă 

tot aveau să ne ignore să ştie ce aveau de pierdut! Şi totuşi, 

întâlnirea dintre cei doi nu rămăsese fără umăriri în conştiinţele 

ambilor. Că este aşa nu avem nici o îndoială, căci în ciuda 

caracterului său imperturbabil, Clemenceau spunea: ”O regină ca 

aceasta trebuie primită cu onor militar, cu generalul Foch în frunte!”. 

Preşedintele Franţei îi confima Reginei câteva zile mai târziu 

impresia pe care ea o lăsase asupra Tigrului. Însă ceea ce avea să 

fie un real succes era faptul că primul ministru francez îşi 

schimbase atitudinea faţă de România, datorită Reginei, şi mai 

puţin datorită lui Brătianu pe care îl găsea plictisitor – sau poate 

                                                           
203 Maria, Regina României, op. cit., p. 51. 
204 Ibidem, p. 65. 
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