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Diana Mandache, Viva regina Maria! Un destin fabulos în reîntregirea României,
traducere de Lia Decei, București: Editura Corint Books, 2016, 320 p.

Ambianța Centenară a Marelui Război și a 
Marii Uniri din 1918 prilejuiește apariții editoriale 
semnifi cative și evocatoare. O carte care unește cele 
două celebrări este cea a Dianei Mandache, închi-
nată Reginei Maria. Personalitatea Reginei Maria a 
devenit, de câteva decenii o privilegiată a evocări-
lor istoriografi ce. Aceasta s-a remarcat, atât în via-
ța politică și diplomatică, cât și în acțiunile sociale, 
caritabile și medicale. Rolul ei în vremea Marelui 
Război și al Marii Unirii este atât de substanțială, 
încât orice ală contribuție istoriografi că este opor-
tună și complementară scrierilor de până acum. 
De altfel, Diana Mandache s-a remarcat printr-o 
serie de publicații, care vizează Familia Regală a 
României, ceea ce o impune ca o rafi nată specia-
listă a domeniului. A publicat „Marie of Romania. 
Images of a Queen” (2007), „Dearest Missy. The Lett ers of Marie Alexandrovna, 
Grand Duchess of Russia, Duchess of Edinburgh and her daughter, Princess Marie of 
Edinburgh, Crown Princess of Romania 1879-1900″ (2011), „Patrie și Destin. Principesa 
Moștenitoare a României” (2012), „Regele Mihai. Album istoric” (2013) și „Balcicul 
Reginei Maria” (2014). Scrierile sale sunt apreciate de istorici, iar regalitatea română a 
răsplătit-o în 2010 cu o Medalie Regele Mihai I pentru Loialitate.

Viva regina Maria! Un destin fabulos în reîntregirea României, apărută la Editura Corint 
Books, alege, din suita de evenimente, personaje și acțiuni ale Reginei României, câ-
teva de o valoare excepțională, precum implicarea acesteia în diplomația Războiului 
și a Întregirii naționale. În timpul Primului Război, Regina Maria a organizat spita-
lele de campanie și a fost prezentă pe front, îmbrăcată în haine de soră medicală, 
printre soldații răniți și bolnavii de tifos, împărțind pături, medicamente, mâncare, 
încurajând pe suferinzii deznădăjduiți. Mai mult, Regina a purtat o insistentă cores-
pondență cu o serie de șefi  de stat, cu verii săi, a avut discuții ferme cu oameni politici 
din țară și cu personalități prestigioase din afara României. Energizantă de patriotism 
și loialitate față de Regele Ferdinand I, Regina Maria a fost atentă la toate negocierile, 
alianțele, dezbaterile privind frontierele, drepturile legitime ale României, în contex-
tul internațional, în cadrul Conferinței de Pace de la Paris. Urmând tradiția patriotică 
și diplomatică a predecesorilor săi la tronul României Regina Maria a urmat, după 
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propriile mărturisiri un destin. Destinul de a căuta orice prilej, pentru a ajuta intere-
sele Regatului. 

Cartea Dianei Mandache este o ipostaziere reușită, cu ușoare tușe de romanțare, a 
vieții Reginei Maria, în contextul difi cil, dramatic,în atmosfera tulburătoare a epocii. 
Fără a face o împărțire clasică pe capitole Diana Mandache a preferat stilul tematic, 
cu titluri incitante. Ordinea prezentărilor, în care se îmbină narațiunea, descrierea și 
analiza, este cronologică, făcând apel la date interne și la o serie de evenimente inter-
naționale. Cuprinsul cărții este simplu, dar punctează cele mai importante momente 
analizate: „Rude și alianțe”; „Pro-Antanta”; „Războiul”; „Misiune la Paris și Londra”; 
„Noi frontiere și Propagandă etc. Lucrarea se întregește cu o Bibliografi e, un Album și 
o Corespondență a Reginei Maria cu mama sa, ducesa de Coburg (1914-1920). Cartea 
se încheie cu o Notă asupra ediției. 

Abordând un stil simplu, dar păstrător al rigorii științifi ce, Viva regina Maria! ... ne 
invită la un periplu prin viața intensă a Reginei Maria, așa cum a fost ea, cu momente 
fericite, cu drame dureroase, cu relații complicate, din care reies câteva mari calități 
ale Reginei: inteligență, spirit de inițiativă, perseverență, curaj și bunătate. Între 1916-
1919 nici un moment n-a fost mai puțin îngăduitor cu soarta țării și a Familiei Regale. 
Devenită Reginei Maria în 1914, alături de Ferdinand I, fosta principesă Maria s-a an-
grenat, cu profundă seriozitate, în soarta țării. 

Diana Mandache recurge la o serie de detalii, pentru a ne introduce în culisele vieții 
regale, în sensibilitatea care a marcat sufl etul capetelor încoronate. În toamna lui 1914, 
când Ferdinand și Maria au devenit suveranii României, – la acea vreme stat neutru 
– în Europa se afl au regi și regine consoarte. Casele regale erau înrudite între ele dar 
Războiul le-a plasat uneori în tabere adverse. Suverana era conștientă de importan-
ța legăturilor cu familiile regale, de aceea a ținut o vie și îndrăzneață corespondență 
cu șefi  de stat din două țări aliate, cu Țarul Rusiei și Regele Angliei, care-i erau veri 
primari. Regina Maria a susținut aderarea României la Antanta, unchiul său, Regele 
Eduard al VII-lea, fi ind unul dintre fondatorii Antantei Cordiale. Întâietate au avut 
alianțele politico-militare, nu cele matrimoniale, de aceea stabilirea unor legături în 
favoarea României a însemnat un efort extraordinar din partea Reginei României. 

Decizia intrării României în Război, alături de Antanta, a fost și meritul Reginei 
Maria care și-a sacrifi cat, practic, multe dintre relațiile cu restul familiilor regale euro-
pene. Mama Reginei Maria, ducesa de Saxa-Coburg și Gotha (născută mare ducesă a 
Rusiei) era de partea Germaniei, dar suferea și pentru familia sa din Rusia. În tabăra 
opusă, de partea Antantei, se afl au celelalte două fi ice, ale ducesei de Saxa-Coburg 
Victoria Melita și Maria. Practic, Marele Război a separat, în mod dramatic familiile 
regale europene. Consecințele s-au resimțit în cadrul negocierilor dintre state și în ca-
drul Conferinței Păcii. Divizarea regalității, prin alegerea uneia dintre cele două tabere 
politico-militare, Antanta sau Puterile Centrale, avea să schimbe destinul unor state și 
lideri.

În timpul Războiului Regina Maria a susținut acțiunile caritabile și de Crucea Roșie, 
care au avut un rol decisiv în încurajarea Armatei Române și a civililor la continuarea 
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operațiunilor militare. Bolile nu i-au ocolit pe copiii Reginei Maria. Mircea murise la 
începutul Războiului, de febră tifoidă, apoi în vara și toamna lui 1917, în timpul epide-
miei de hepatită, toți copiii Reginei au fost bolnavi, cel mai rău Mignon, apoi Nicolae a 
fost suspect de febră tifoidă, diagnosticul îndreptându-se, în cele din urmă, spre ftizie. 
Dramele personale ale Reginei Maria s-au împletit cu cele ale țării sale. Suverana a 
demonstrat o uriașă putere de caracter, care a avut impact asupra stării de spirit din 
toată România. Imaginea coperții cărții Viva regina Maria! Un destin fabulos în reîntregi-
rea României, este foarte inspirată dându-ne imaginea cea mai elegantă, impunătoare și 
puternică a Reginei.

La sfârșitul Războiului a avut loc modifi carea unor frontiere, dispariția unor im-
perii, exilul unor monarhi și asasinarea familiei țariste. Trei dintre faimoasele dinastii 
europene – Habsburg, Hohenzollern și Romanov – au fost înlăturate, după Marele 
Război, arătând cât de fragilă devenise soarta regalității europene. În mijlocul neno-
rocirilor personale, împletite cu momentele de tragedie ale țării, fi rea Reginei a rămas 
puternică. A fost nevoie de un efort constant al Reginei și Regelui, pentru a obține, 
prin misiuni și propagandă, reîntregirea Regatului și condițiile cele mai favorabile la 
Congresul de Pace. Deși Războiul și întregirea au arătat excepționala implicare a oa-
menilor politici, al diplomaților, Armatei și civililor, un punct major de concentrare a 
eforturilor l-a constituit Familia Regală. 

Mihai Teodor NICOARĂ




