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O Românie, tu �ara mea de în�ere, �ara bucuriilor �i a str�daniilor mele! Ecoul numelui 
t�u, care pentru mine umple spa�iul, ar trebui, socot, s� r�sune în toate inimile a�ijderea 
ca’n inima mea. 
ie m’am d�ruit eu; tu e�ti �inta �i temeiul vie�ii mele, bucuriile tale 
sunt ale mele, ale mele durerile tale. Din marele t�u vis mi-am f�cut visul meu; cinstea 
ta e cinstea mea; m’am p�truns de n�zuin�ele tale; cred în slava ta �i cu tine vreau se 
merg întru întâmpinarea ei. 

Eu vin de departe – a fost o vreme când pe p�mântul t�u nu eram decât o str�in�. 
Ast�zi, atât de deplin sunt a ta, c� par’c� niciodat� picioarele mele n’au str�b�tut alte 
c�i decât ale tale. 

V�d, poate, ochii mei alba�tri mai limpede pentruc� odat� au �intit alte orizonturi 
în alt� �ar�?

Suferin�a leag� inimile mai tare decât bucuria; îmi e�ti oare atât de scump�, �indc� 
am suferit prin tine �i cu tine?

Zilele tr�ite între hotarele tale n’au fost, toate, zile de noroc. Am cunoscut singur�tatea 
în mijlocul mul�imii; am cunoscut jalea de-a � str�in� în �ar� str�in�, �i dorul �erbinte 
de duc� m� prindeà – da tu m� înl�n�uiai cu o putere tot mai covâr�itoare. 

Mare e vraja ta �i nel�murit�, o, Românie! Cine vine la tine, revine mereu �i f�r� ’nce-
tare. De atâtea ori a fost l�udat bel�ugul câmpiilor tale �i mun�ii t�i, �i cerurile tale �i apu-
surile tale de soare; bog��iile tale pline de f�g�duin�i �i comorile t�inuite în p�mântul t�u. 

�i a� vrea, la rândul meu, s�-mi înal� glasul �i s� vorbesc de tine – de tine a�à cum 
te-am cunoscut, a�à cum te-am sim�it, a�à cum erai în vremea când îmi contopiam viea�a 
cu viea�a ta, d�ruindu-�i inima mea, su	etul meu �i lacrimile mele. 

Drumurile tale mi-au p�rut dintru’ntâiu prea lungi �i prea pr�fuite; soarele t�u prea 
str�lucitor. Intinderile tale f�r� margini m� obosiau: eu veniam dintr’o �ar� de neguri. 
Umbr� visam �i poteci alergând spre p��uni verzi, �i nouri pe ceruri. 

Apoi, încet-încet, pe nesim�ite, m� înv�luiai cu farmecul t�u. Prindeam s� în�eleg 
�i s� iubesc z�rile tale nesfâr�ite, drumurile tale ce taie fa�a p�mântului �i alearg� �int� 
spre soare-apune – ca �i cum n’ar aveà alt� margine. 

Drag� prindeà s�-mi �e trud� ��ranilor t�i; am pre�uit r�bdarea lor, st�ruin�a lor, 
credin�a lor, �i dela ei am înv��at s� binecuvintez mireasma grâului care, asemenea 
t�mâiei, se ridic� seara din p�mântul în�erbântat de soare. 

Od� României,

de M.S. Regina Maria a României
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M’am urcat prin mun�i, am str�b�tut codrii t�i neatin�i de secure, am coborît prin 
v�ile râurilor tale, am umblat dealungul pâraielor tale, am r�t�cit prin satele tale �i visuri 
mari am visat pe ��rmurile m�rii tale. 

Am cules 	orile tale �i strugurii t�i; am cântat cântecele tale �i la muzica ta am tras 
cu urechea, am pus st�pânire pe coloarea ta, pe lumina �i pe p�mântul t�u – �i-am l�sat 
clopotele bisericilor s� m� cheme înl�untrul altarelor tale. 

Am încercat s� p�trund pân� în taina su	etului t�u, s� pricep �i mândria ta �i vol-
nicele tale t�ceri, �i istoria trecutului t�u �i trecutul celor ce �i-au fost scumpi – cei cari, 
înainte de mine te-au ocârmuit. 

Uneori m’ai îndurerat; ciuda mea întreag� s’a rev�rsat asupr�-�i, z�log m’am sim�it 
în bra�ele tale – ca s� te iert, apoi din nou, cum tu îns��i iertai pe str�ina care nu-�i mai 
erà str�in�. 

Am în�eles, cu vremea, c� durerile tale au fost, din totdeauna, mai mari decât bucurii-
le, c� tu ai fost p�mântul îndurerat al necontenitelor n�v�liri, c� sabia �i focul te-au pustiit 
rând pe rând, c� mâna multor st�pâni cruzi te-a însângerat. Dar de�ì ai fost sfâ�iat�, 
turburat� �i prigonit�, �ii t�i au r�mas neîntrerupt credincio�i obiceiurilor �i datinelor 
lor, graiului �i religiei, portului pe care l-au p�strat din neam în neam. 

Oricât de aprig te-au schingiuit �i te-au pustiit, hoardele ce te-au c�lcat în picioare, 
vlaga rassei tale a înfruntat toate vr�jm��iile �i nici o tiranie sângeroas�, nici o n�v�lire 
str�in� n’a izbutit cândva s�-�i înfrâng� puterea �i t�ria voin�ii tale de-a tr�ì. 

Neîndupleca�i, �ii t�i cl�diau din nou ceea ce fusese n�ruit, sem�nau iar��i ceeace 
fusese nimicit, mai r�bd�tori decât însu�i timpul – mai puternici ca soarta îns��. 

Sub p�ruta lor resemnare, sub împ�carea fatalist� cu relele �i cu durerile lumii aces-
teia, mocnià aceast� putere pe care nici o suferin�� n’o poate înfrânge. 

În anii tinere�ii mele, te-am v�zut prop��ind în pace �i în bel�ug. St�pânii t�i de atunci 
te ocârmuiau cu în�elepciune �i cu hot�rîre c�tre m�rirea ta. Cu neatârnarea dovedit�, cu 
numele cinstit printre na�iuni, cu hotarele statornicite, tr�iai în leg�turi de prietenie cu 
celelalte ��ri, bucurându-te în lini�te de bog��iile pe care nimic nu p�reà c� le amenin��. 
Fu o vreme de pace, cu adev�rat. 

Dar ca toat� p�ruta mul�umire material�, în po�da în	oririi tale învederate, un vis 
a�ipià în su	etul �ec�rui �u al t�u, acela�i vis de aur al unei prea scumpe n�dejdi...

C�ci dincolo de hotarele mun�ilor, aveam fra�i cari gr�iau aceea� limb�, cari purtau 
acela� vestmânt, care se rugau în biserici asemenea cu ale noastre – �i aceste hotare nu tre-
buiau înl�turate, iar mâinile fra�ilor no�tri nu trebuiai de mult unite cu mâinile noastre?

Acest vis de unire pe care o genera�ie îl l�sà mo�tenire celeilalte, al c�rui ecou erà în 
�ecare cântec, cu r�d�cini adânci în toate cugetele, �ii t�i l-au visat atât de mult încât au 
umplut cu dânsul �i inima mea. Ei m’au f�cut s� tr�iesc în acest dor pân� când a ajuns 
al meu ca �i al lor – �i uneori m� întrebam care ar � suveranul binecuvântat c�ruia îi va 
� dat s� îndeplineasc� acest ideal prea mare, pre luminos, prea minunat ca s� r�mân� 
numai o lumin� dincolo de zarea zilelor noastre. 

�i totu�! Cu cât erà mai aproape decât credeam! �i f�r� veste sosì ziua cea mare, 
dincolo de lacrimi �i de groaz�, orbindu-ne cu lumina ei covâr�itoare. 



173

Atunci te-ai ridicat, o, Românie, din pa�nica ta siguran��, la în�l�imea patriotismu-
lui t�u tradi�ional, ca s� te arunci într’o lupt� mai grozav� decât toate câte a cunoscut 
istoria pân� atunci. 

Cu inima �i su	etul în tremur, eu te vedeam cu grij�, c�ci �tiam c� ceasul s�rb�toresc 
sunase �i c� mergeam, cu ochii lega�i, s� înfrunt�m fatalitatea care, în picioare, ne f�ceà 
semn, cu sabia în mân�. 

Am v�zut pe �ii t�i alergând din patru col�uri ale p�mântului t�u – veniau sumedenii, 
din �ecare cas�, din �ecare colib�, s� r�spund� la chemarea Regelui lor care, pentru a-i 
c�l�uzì �i pentru a împlinì mai bine destinele acestei ��ri, c�reia el i-a închinat viea�a, 
n’a pregetat s�-�i calce inima în picioare. 

�i i-am v�zut pornind, pe to�i ace�ti oameni, pe to�i ace�ti tineri, mândria c�minurilor 
tale, o, Românie! – feciori, b�rba�i, fra�i, p�r�sind pa�nicele lor îndeletniciri, jert�nd 
ambi�iile lor personale, iubirea lor, uni�i într’un singur gând �i în marea dorin�� de a 
luptà lupta cea mare pân� la cap�t. 

Aiurea, pretutindeni în largul lumii, oameni tineri �i voinici î�i d�ruiau la fel sângele 
rumen, jert�nd totul, f�r� un cuvânt – simplu, grav. 

Ai no�tri plecau c’o 	oare la chipiu �i-un cântec pe buze; iar noi, femeile, le întin-
deam armele înghi�indu-ne plânsul, cu fruntea sus, cât de sus puteam s’o ridic�m, c�ci 
f�cusem, din grija de dân�ii, o grea �i m�rea�� cunun�. 

Oricât de grozav� ar � fost lupta început�, nu duceà ea la �inta cea mai înalt�? 
Acolo, gata s�-l atingem, ne chemà visul pentru care am tr�it, orbitor �i m�re�; focul 
luptei �i moartea se ridicau între el �i noi, dar totu�i! cauza noastr� erà o cauz� sfânt�, 
noi luptam de partea Dreptului �i a Drept��ii, nimic nu ne puteà desn�d�jduì – înainte 
spre Biruin��!...

Cu adev�rat, o, Românie, în ceasul acela, mai mult ca oricând �i-am fost mam�, su	et 
din su	etul t�u – b�t�ile inimii tale svâcniau în mine, sângele t�u erà al meu. N�dejdile 
tale le tr�iam, m� temeam cu temerile tale, înduram durerile tale, plângând lacrimile 
tale �i prin r�nile tale sângerând. 

Te-am v�zut sfâ�iat�, sdrobit� – apoi tr�dat� �i p�r�sit� în voia sor�ii. Te-am v�zut 
cufundându-te în noaptea neagr� – ca mai frumoas� s� te ridici în zorile slavei. Am 
v�zut pe �ii t�i stingându-se cu miile, cosi�i de sabie, de foc, de foame �i de boal�. Am 
v�zut chipurile lor scofâlcite �i aiurite; am v�zut rândurile lor sparte �i solda�ii no�tri – 
schelete r�t�cind ca o turm� prigonit� din toate p�r�ile. C�minurile tale pa�nice au fost 
jefuite – le-am v�zut pref�cute în cenu�� �i în ruin�. P�mântul t�u, alt�dat� rodnic, a 
fost f�cut vrai�te, holdele tale rase, bog��iile tale subp�mântene în 	�c�ri, a�à c� cerul 
�i p�mântul s’amestecau într’o v�lv�taie uria��; drumurile tale, c�ile ferate, podurile, 
le-am v�zut nimicite �i munca întregi genera�ii pierind ca �i cum n’ar � fost. 

Femeile tale le-am v�zut ridicându-se ca ni�te spectre în fa�a colibelor lor în pulbere, 
c�utînd cu ochi de nebunie spre drumul acela, pe care nu mai r�sunau pa�ii mult a�tepta�i 
– n’au s� mai r�sune niciodat�. Le-am v�zut privind aiurite la cadavrele copiilor lor mor�i 
de foame – �i ochii lor erau usca�i, groaza unei dureri prea mari arzându-le lacrimile. 
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In surghiun pe propriul nostru p�mânt, ne ac��am desn�d�jdui�i de bucata de p�mânt 
ce ne mai r�m�sese. P�reà c� lumea întreag� ne-a p�r�sit, eram asemenea unui ostrov 
în mijlocul 	�c�rilor; nici un glas de prieten nu venià pân� la noi �i nici un strig�t de 
îmb�rb�tare, nici o mân� de ajutor nu ni se întindeà. 

Jefui�i de tot ce aveam, afar� de mândria noastr�, tremuram sângera�i în fa�a unui 
viitor înc� enigmatic. Pr�p�dul nostru erà a�à de deplin c� p�reà mai mult un vis urît 
decât o realitate – totu� sub cenu�a iluziilor nimicite �i a n�dejdilor ruinate tot mai ardeà 
o 	ac�r�, pe care r�stri�tea n’o puteà stinge. 

In zilele acelea, c�zur� m��tile �i toate mincinoasele înf��i��ri – ap�rù �ecare cu chipul 
s�u adev�rat: numai cel ce �tia s� r�mân� în picioare, r�mâneà; cel ce nu puteà – c�deà. 
Am v�zut atâtea expresii felurite pe chipuri �i-am înv��at atât de multe adev�ruri – 
amare, câteodat� hidoase, sublime uneori, neuitate totdeauna. 

Gurile amu�ir�, c�ci vorbele nu mai însemnau nimic, ochii se holbau cu priviri de 
sta�i, toat� puterea se încordà pentru a îndurà ce nu se puteà îndurà, pentru a înfruntà 
ce nu se puteà înfruntà, dar când mâinile se strângeau erà o încle�tare a�à de tare c� 
nimic n’o puteà sf�rîmà. 

Tu nu mai erai, o, Românie, decât un mare su	et chinuit �i înn�bu�it. Câmpiile 
tale ca �i cerul t�u, râurile �i codrii �i mun�ii, toate se înn�bu�iau de suferin�a ta. Eu o 
sim�iam cum tremur� în �ecare din membrele mele, pân� în str�fundul �in�ei, dar cu 
toate acestea, o! �ara mea, �tiam c� tu nu vei pierì. Sub cenu�a pr�p�dului, spiritul t�u 
tr�ià neînfrânt �i mi se p�reà c� aceast� 	ac�r� sacr� Dumnezeu mi-a încredin�at-o mie 
în paz�. �i i-am stat de veghe cu încrederea, cu n�dejdea, cu iubirea dobândit� pentru 
tine, pu�in câte pu�in, în vremea când înv��am s� m� fac una cu tine. 

�i când ceasul cel mai întunecat, în care orice speran�� p�reà sfâr�it�, când inimile 
multora �ov�ir�, când 	ac�ra nu se mai vedeà decât în Zarea Credin�ii, eu tot mai sim�iam 
o putere supraomeneasc� ce m� sprijinià, de par’c� iubirea �i încrederea mea ar � putut 
face minunile, în cari nimeni nu mai credeà. 

�i totu� (i), umilit� îngenunchiam în aceast� vreme – cu adev�rat mam� îndurerat� 
cu inima sfâ�iat�. Copiii mei to�i m� chemau, m� rugau, tr�ind din iubirea pe care le-o 
d�ruiam – mereu mai mult� iubire �i tot mai mult�, încât m� întrebam cu nelini�te dac� 
inima mea puteà � atât de larg� �i nenum�rat�, s� poat� îndurà sfor�area...

Dar acolo, departe, dincolo de noaptea noastr�, al�ii luptau, prieteni, alia�i – pentru 
libertatea lor �i în acela� timp pentru a noastr� – o lupt� eroic� �i disperat�, de care 
atârnà soarta noastr�. 

Nici o veste nu mai ajungeà pân� la noi – nimic decât svonuri, iar du�manul aveà 
grij� ca ele s� �e cât mai descurajatoare cu putin��. 

Totu� (i), ceva în mine sim�ià c� norocul tr�e�te �i clipa cea mare se apropie...prin 
întuneric presim�iam zori atât de glorioase c� ochii no�tri, înce�o�a�i de lacrimi prea 
multe, cu greu le-au îndurat str�lucirea când ele au izbucnit în deplin� splendoare. 

Credin��, credin�� – mai presus de toate s� avem credin��, s� nu �ov�im, s� nu ne 
împ�c�m cu înfrângerea, s� r�mânem neînfrica�i, zi cu zi, ceas cu ceas, pân� ce soarele 
se ridic� din nou!
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�i n’a fost în zadar, o, �ara mea! Ziua cea mare a venit �i a sunat clipa minunat� a 
liber�rii. Eu am primit-o în genunchi – ea ne-a g�sit înc� vii, �i 	ac�ra care ne luminase, 
de�ì �ov�itoare �i slab�, nu se putuse stinge. 

Precum treci prea repede din noapte la lumin� puternic�, m� sim�iam orbit�, sdrobit�; 
niciodat� în zilele necazului, n’am fost atât de sfâr�it� ca în aceast� or� a biruin�ii, când 
visul de aur se împlinià, marele vis str�mo�esc...

O, Românie! Iat�-i uni�i pe to�i �i t�i, lan�urile sunt sf�rîmate, robia biruit� – iar 
mun�ii nu mai sunt!

�i Dumnezeu ne-a îng�duit nou�, Regelui t�u �i Reginei tale, s�-�i �m cârmuitori în 
ceasul acesta, s� tr�im aceast� zi suprem� împreun� cu tine; Dumnezeu a poruncit ca 
numele noastre s� poat� � pe veci înscrise pe pagina cea mai glorioas� a istoriei tale!

Acela a fost ceasul în care nu puteam decât s� c�dem în genunchi, l�sând cu to�ii s� 
ne scape de pe buze marele strig�t de recuno�tin�� pe care inimile noastre îl trimiteau 
spre Dumnezeu. 

Da, biruin�a �i mântuirea �i împlinirea!
Dar în cânt�rile de laud� care urc� spre tine, Doamne, va r�sunà �i tremurul sufe-

rin�elor noastre, vor r�sunà �i glasurile tuturor celor ce s’au jert�t pentru cauza noastr� 
�i nu mai sunt aici s� se bucure cu noi. 

Dac� istoria unui popor se scrie în adev�r cu sângele �ilor s�i – a�à a fost pentru tine, 
o, Românie! Dintre cei ce au pierit, câ�i au murit �i mai tri�ti, atunci când totul p�reà 
desn�d�jduit pentru noi! Deaceea ceasul biruin�ii s�rb�tore�ti �i cumplite trebuie s�-l 
prime�ti cu capul plecat �i cu inima umilit�, cum prime�te credinciosul împ�rt��ania 
la altar. 

Morminte acoper� lumea, acoper� p�mântul celor ce au fost alia�ii no�tri, cum acoper� 
p�mântul nostru – mormintele celor cari ne-au dat libertatea. Tu nu-i uità, o, �ara mea! 
nu uità tinerele vie�i jert�te, locurile goale la atâtea mese; nu uità sângele ce a ’nro�it 
câmpiile, codrii, mun�ii �i râurile tale, oh! nu le uità!

�i acum, popor al meu, e rândul zidirii. Temeliile sunt puse, marea oper� e început�. 
Cl�de�te, cl�de�te! Inl�turând orice lupt�, s� ne strângem în aceast� unitate sacr�, pe 
care am câ�tigat-o cu sângele nostru �i care va face puterea noastr�. Piatr� de piatr�, 
zide�te-�i viitorul; cu b�rb��ie, cu încredere, mergi înainte – dar, pentru ca edi�ciul pe 
care-l ridici s� �e nepieritor, în veci s� nu ui�i su	etele, su	etele f�r� num�r, pe care ai 
a�ezat pietrele acestui edi�ciu!

Din Maria Ionescu-L�motescu, Vechea art� româneasc�: [album], Bucure�ti: Cultura 
Na�ional�, 1924, pp. 9-14. (Text selectata de S.-L. Nicoar�) 


