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O figură obsedantă în jurul căreia gravitează însemnările jurnalului de război
al Reginei Maria2 vizează anomia lumii românești cuprinse de moarte. Un haos
generalizat de care cititorul e invadat și din care încearcă să iasă prin repetate
tentative de ordonare. Una a reprezentat-o descrierea semantică a conceptului,
operațiune ce a dezvăluit, printre altele, mărci incriminatorii ale omului românesc.
Pentru că nu sunt puține secvențele care mărturisesc indignarea – dacă nu chiar
revolta – reginei față de neajunsurile firii supușilor ei. La astfel de notații se ajunge,
de obicei, în clipele de deznădejde, dar nu este vorba de un refugiu facil sau de
meschine răutăți la care se dedă suverana, ci pur și simplu de nevoia de a-și oferi o
explicație rațională:
Românii întotdeauna își închipuie că în ultima clipă va interveni Dumnezeu
sau soarta, sau norocul ca să-i salveze! Dar mottoul meu e: ajută-te singur și te va
ajuta și Dumnezeu! Tot încerc să-l împărtășesc și celorlalți, dar fără prea mare succes
(Maria 2014: 355).

Răul se manifestă și printr-un comportament civic deficitar:
În vremuri mai fericite, oamenii noștri nu s-au mai întâlnit cu obligația severă
de a-și face fiecare datoria, așa că mulți au lăsat-o nefăcută; de aici dezordinea,
necinstea, lipsa de inspecții propriu-zise, lipsa de supraveghere continuă (ibidem:
354).

Dacă ar fi fost să ne dedăm inventarierii unor astfel de reacții, am fi ocupat
numeroase pagini. Ne-am limitat doar la câteva, în măsură să risipească eventuale
nedumeriri – pentru că palierul ethosului etnic este, de regulă, sensibil –, lămurind,
totodată, și strategia auctorială.
De la declanșarea nenorocirilor, regina și-a tot vărsat supărările pe românii ei.
A făcut-o, însă, mai totdeauna cenzurat. Pe măsură ce nervii i-au cedat,
autocontrolul nu a mai funcționat cu același succes, astfel că dacă la început
mărturisea, ca o constantă a firii ei, încrederea în oameni, neplecarea urechii la
zvonuri, la bârfe, în final acuză o mizantropie devastatoare. Din poziția pe care o
1
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deține, ea conștientizează riscurile unui atare comportament, dar descumpănirea a
așa de mare, încât concluzii precum acestea nu mai pot fi evitate:
Încă mai cred că se poate face ceva, am de gând să lucrez cât pot de mult, să
fac tot ce pot, dar mi-am pierdut încrederea că voi primi vreun ajutor, mi-am pierdut
încrederea în cei care ar trebui să cârmuiască și să conducă, cred că celor care au
dictat și au îndrumat li s-a îngăduit să se folosească de mijloace necinstite și nedrepte,
care nici azi nu sunt pedepsite îndeajuns, astfel încât nu există nici urmă de ordine
adevărată sau de patriotism adevărat, ci doar o lăcomie egoistă și dragostea de profit
personal, chiar dacă suferă din pricina asta mii de oameni. E un lucru cumplit să-ți
pierzi încrederea, parcă se lasă o întunecime peste toate și e cu atât mai greu pentru o
fire ca a mea, fiindcă de obicei sunt atât de încrezătoare, mă încred în mine și în
ceilalți; în mine mă încred și acum, dar, vai, încrederea în poporul meu începe să
pălească și poate că, dintre amărăciunile mele, aceasta e cel mai greu de îndurat. Poate
că nici nu ar trebui să scriu despre asta, dar în paginile acestea am fost cinstită până în
adâncul inimii și poate că într-o zi voi putea să tai pagina aceasta și să mărturisesc cu
bucrie că m-am înșelat – dea Domnul așa să fie! (ibidem: 359).

Așezându-și jurnalul pe patul procustian al autocenzurii, regina reușește să-i
imprime retorica favorabilă efigiei pe care vrea să o impună posterității – aceea a
unui simbol în acțiune. Știe că în străfunduri, eul ei intim, confruntat cu năruiri și de
altă natură decât catastrofele istoriei, rămâne nerevelat, dar e un risc pe care și-l
asumă. Documentul e, din această perspectivă, mai puțin profitabil. Există, totuși,
secvențe care ar putea dezvălui șansele pe care le-ar fi avut introspecția, dacă s-ar fi
mizat pe ea. Este vorba despre momentul reîntâlnirii cu Ducky3, sora, venită de la
Sankt Petersburg. Fetele stau de vorbă precum școlărițele, pe teme generoase,
tocmai bune de consemnat într-un jurnal ce se respectă, teme pe care regina le
anulează din start cu formula:
Nimic deosebit de povestit [...] Am vorbit mult cu Ducky, aveam atâtea și
atâtea să ne spunem, lucruri de toate felurile, amintiri, gânduri, părerile noastre despre
viață și oameni, experiențele, concluziile la care am ajuns, ce gândim despre bucurie
sau durere, despre reușită sau nenorocire, cum ne afectează lucrurile în general și ce
contează cu adevărat în viață (ibidem: 323).

De unde înțelegem că ce nu se supune narativității nu interesează; că doar
faptele cu cronotop exact sunt reținute; că zona emoțiilor, a trăirilor e neglijată.
Un alt episod îi are ca protagoniști pe regină și pe fidelul ei colaborator,
colonel Ballif4, în al cărui comportament suverana crede că descoperă derapaje
generate de intrigi femeiești. Iată notația din 3 ianuarie 1917:
Atmosfera din casa mea nu e prea plăcută, se țes intrigi, bunul meu Ballif s-a
schimbat, nu mai e politicos și amabil, orice pare să-i trezească bănuieli – azidimineață n-a fost amabil nici măcar cu mine și n-am putut obține informația pe care
o doream fiindcă s-a purtat cu o rea-voință de neclintit, ceea ce din partea lui e
nemaiauzit. Simt că ar fi la mijloc o mână de femeie, și asta mă exasperează; sunt cel
3 Victoria Melita de Saxa-Coburg și Gota (1876–1936), fiica prințului Alfred, Duce de Edinburg,
fiul reginei Victoria și al Mariei Alexandrovna a Rusiei, fiica țarului Alexandru al II-lea. Sora Reginei
Maria a României.
4 Generalul Ernest Ballif (1871–1940), administratorul Domeniilor Coroanei.
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mai blând om de pe lume, dar ce-i al meu e al meu, în astfel de momente învie în
mine tot sângele tiranilor de pe vremuri, sunt plină de bunăvoință, dar refuz să-și bată
joc cineva de mine în propria casă – în casa mea eu sunt stăpână, și n-am de gând sămi las voința să fie săpată din temelii de intrigi (ibidem: 300).

Jurnalul Reginei e deficitar și pe coordonata documentului istoric. Excesul de
autocenzură face ca informații prețioase să fie eludate. Fapt de înțeles, pentru că e
vorba de o oficialitate, vremurile sunt tulburi, riscurile, destule, dar istoria – și
istoria literară de asemenea – ar fi preferat un plus de risc. Iar Regina nu a vrut să
riște. Nu o dată spune: „Nu îndrăznesc nici măcar să scriu totul aici, tot ce am auzit:
poate mai târziu, când vom fi pierdut totul” (ibidem: 256). Cu același Ballif se
reconciliază în termeni laconici și neutri: „Nu pot transcrie aici conversația noastră,
dar s-a încheiat cu o strângere de mână loială” (ibidem: 303).
Din întrevederile cu Brătianu, nu aflăm decât antipatia reciprocă a
partenerilor. Omul îi creează o nefirească stare de repulsie: „Niciodată nu mă simt
mai descurajată, ba chiar mai umilită, decât după discuțiile cu el” (ibidem: 285). Nui contestă patriotismul, dar îi repugnă versatilitatea, practicile politicianiste – „E
omul vicleșugurilor, nu om de acțiune” (ibidem: 157). Generalul Averescu îi
semnalează că la vârful ierarhiei militare sunt numiți ofițeri incompetenți, care decât
să-și recunoască vina, „mai degrabă ar vedea țara înfrântă” (ibidem: 228). O parte de
responsabilitate îi revine și Regelui, învinuit că nu are tăria de a părăsi „clica”
primului-ministru. Așa se ajunge din nou la concluzii severe de genul: „Nu mi-am
ridicat glasul ca să acuz pe nimeni, poate țara noastră are nevoie să fie lovită crunt,
poate trebuie să trecem prin atâtea necazuri ca să scăpăm de stricăciunea morală care
se înstăpânise aici” (ibidem: 233).
Dacă nu ne sunt revelate secrete politice, strategice, militare, aflăm, în
schimb, ceva despre o trăsătură a caracterului protagonistei: voința sa de putere. În
virtutea căreia ar fi vrut să fie rege și să conducă în forță, convinsă că la vremuri
excepționale se impun mijloace pe măsură, altele decât cele democratice ale lui
Brătianu, care nu recunoaște vreo vină românilor, ci o pasează aliaților. Dimpotrivă,
regina crede că începutul oricărei îndreptări ține de acceptarea erorilor săvârșite,
după care e nevoie de oameni puternici, cinstiți – dacă se poate, militari – care să
„aducă o oarecare ordine în administrația noastră de-a dreptul putredă” (ibidem:
285). Iar omul forte ar fi putut să fie ea și nu a fost.
Altminteri, nu uită că excesul de autoritate ar însemna dezastru pentru țară. E
în afara oricărui dubiu că, și dacă ar fi avut calitatea de regină domnitoare, nu ar fi
derapat înspre autocrație cum avea să facă întâiul ei născut, copilul favorit, viitorul
rege Carol II, care-i seamănă în multe privințe. Și ca să nu încapă loc de suspiciuni,
oferim un fragment care pune în lumină nu doar patriotismul reginei, dar și
maturitatea ei politică:
Partidul lui Tache5 încearcă să se folosească de mine, sperând să formeze, prin
măguliri (măguliri pricepute) un grup de interese în jurul meu, nu opus regelui, ci
opus lui Brătianu. O singură greșeală fac: mă judecă după nivelul lor, își închipuie că
și eu judec după considerente personale, uitând că pentru mine nu e vorba de un om
5 Take Ionescu (1858–1922), om politic, avocat și ziarist român. Președintele Partidului
Conservator-Democrat, fondat de el în 1908.
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sau de altul, ci doar de binele țării mele; de aceea nu mă pot prinde și folosi cum ar
vrea. Nu vreau să am un partid în jurul meu – sunt aici doar ca să-l ajut pe rege cu
sfaturi și o mână fermă, nu ca să țes intrigi în jurul unui om pe care cineva dorește să-l
zdrobească. Nu vreau un Brătianu prea puternic, cred că ar fi un dezastru pentru țară
și pentru rege, pentru morală, obiceiuri, pentru binele general, dar nu vreau nici
mijloace nefolositoare și vulgare de a-l înlătura, iar dacă fac parte dintre cei care nu
vor să-l vadă atotputernic nu e fiindcă e vorba de BRĂTIANU, ci fiindcă, văzută ca
sistem, politica ce atârnă de un singur om sau o singură familie mi se pare distrugere
curată pentru țară! (ibidem: 298).

*
În jurnalul Reginei, Marele Război începe cu zbuciumul a doi monarhi: al
unchiului, cum îl numea aceasta pe Carol I, și al soțului, Regele Ferdinand.
Un consiliu de coroană, ținut la Sinaia, în august 1914, decisese intrarea țării
în alianța Antantei, împotriva Puterilor Centrale, în speță, Germania și AustroUngaria, cu care exista tratat de alianță din 1883. În cazul ambilor, hotărârea
echivala cu o supremă trădare. Era semnul dezonoarei și al lipsei de caracter. Ceea
ce pentru un român putea să nu fie cine știe ce nenorocire, pentru un german – și
militar de carieră – era, practic, de neimaginat. De neimaginat a și rămas, căci la
scurtă vreme bătrânul rege s-a prăpădit. Pentru el, opțiunea fusese cu atât mai
dureroasă, cu cât, la cinci ani de la instalarea în fruntea țării, acuza tocmai meteahna
de care se va face vinovat acum – versatilitatea.
Într-o scrisoare expediată unui fost camarad – publicată în ianuarie 1871 de
Augsburger Allgemeine Zeitung –, el mărturisea „puținul folos” adus, „acestei
frumoase țări”, iar la întrebarea „A cui e vina?”, avansa trei cauze: una psihologică –
românii sunt vanitoși, nu vor să se lase conduși, dar nu sunt capabili să se conducă
singuri; a doua, istorică – fractura dintre elite și mase; primele impun formula
modernă, democratică a statului republican, în vreme ce poporul nu deține virtuțile
cetățenești necesare și e reticent; în fine, cea de a treia – politicianismul, intrigile de
partid. Dacă e luat în calcul scandalul declanșat în Cameră și în presă – moțiunea de
cenzură inițiată de Nicolae Blaremberg, care acuza de încălcare a Constituției, de
risipire a averii publice –, celor trei cauze li s-ar mai putea adăuga o a patra, lipsa de
caracter, „demagogia virtuții și a patriotismului” (Pleșu 1997).
Presiunile au fost cumplite și asupra nepotului. Am selectat în această direcție
trei mărturii. Primele două sunt extrase din jurnalul lui B. Brănișteanu6.
Cu puțin timp înaintea acelui 16 august, în care a căzut zarul – notează acesta –
, după ce Carp a ținut acel teribil discurs în care a atras, în termeni drastici, atenția
asupra greșelii ce se face abandonându-se politica aproape semiseculară alături de
Puterile Centrale și de rezervă față de Rusia –, cu puțin timp, deci, înainte de
declanșarea războiului, a mai venit la București pentru a vorbi cu regele Ferdinand șia stărui pe lângă el ca să nu pornească pe calea care avea să-l ducă în lagărul dușman
patriei sale, armatei în care a slujit, colonelul Bronsart von Schellendorf, trimis de
împărat. Bronsart fusese mult timp atașat militar al Germaniei la București și camarad
de regiment în armata prusacă cu Ferdinand de Hohenzollern. L-am văzut și pe el în
localul Legației germane din Calea Victoriei, la întoarcerea sa de la audiența care
avusese loc la Cotroceni. Nu încăpea nicio îndoială asupra răspunsului ce-l primise.
6
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L-am întrebat pe colonel ce i-a spus regelui. Fără îndoială că a pledat șansele militare
ale Germaniei, dar a încheiat, după cum mi-a spus, aruncându-i în față, ca vechi
camarad: Nici un câine nu va urina pe el dacă își murdărește într-un asemenea hal
uniforma (subl. aut.) (Brănișteanu 2003: 216).

N-a fost singura „umilință personală” îndurată de rege. Nici întrevederea7 cu
Ottokar von Czernin, ambasador al Austro-Ungariei la București și apoi ministru de
externe al monarhiei bicefale, nu avea să fie agreabilă. Iată cum relatează Czernin
întâlnirea:
Convorbirea mea a durat cam vreo douăzeci de minute. Deoarece regele n-a
început – am început-o eu și i-am spus că n-am venit să cer pace, ci numai din ordinul
împăratului meu care, cu toată trădarea României, vrea să fie indulgent și cruțător,
dacă regele Ferdinand vrea să facă imediat pace în condițiile stabilite de Puterile
Centrale (Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria, Turcia), condițiuni a căror comunicare
este scopul vizitei mele. Dacă, însă, regele nu ar accepta aceste condiții, continuarea
luptei e inevitabilă și aceasta ar însemna sfârșitul României și al dinastiei (subl. aut.)
(apud Brănișteanu 2003: 217–218).

Czernin spunea că regele plângea.
Decizia a fost luată într-un moment în care nimeni nu ar fi putut nici măcar
visa deznodământul fericit, apoteotic pentru Casa Regală, al evenimentelor, iar
gestul nu a fost făcut cu „inima ușoară”, cum s-a spus. Regina a reținut momentul în
paginile jurnalului:
Mi-am dat seama că nu putea fi cruțat de sacrificiul acesta hidos: trebuia făcut.
Cu toată afecțiunea am încercat cât am putut să-l ajut să înțeleagă, să facă față celei
mai mari nenorociri a vieții lui: întoarcerea împotriva țării în care s-a născut,
împotriva fraților și prietenilor lui, împotriva tuturor lucrurilor pe care le-a iubit și în
care s-a încrezut, toată tinerețea lui, amintirile, simpatiile – a fost, într-adevăr, un
sacrificiu enorm, dar l-a făcut fiindcă, mai presus de toate, e regele țării acesteia,
fiindcă, mai presus de toate, e un bun român... [...] l-am văzut cum suferă, cum se
chinuiește, cum se îndoaie și cum speră, dar paharul trebuia golit, trebuia băută și
ultima picătură; n-a fost cruțat de nimic, nici de amenințări, nici de rugi, nici de
apeluri la onoarea de Hohenzollern, de ofițer german, la vechile tratate moștenite de la
bătrânul lui unchi, la toate actele politice din trecut. Iar de partea cealaltă era privit ca
dușman, cu bănuială – propria lui țară se îndoia de el, era numit trădător, laș. Era
insultat în ziare, nu au avut nicio milă de el (Maria 2014: 103–104).

Întâlnirea de la Răcăciuni cu ministrul Czernin e dezaprobată de Regină, care
îl încarcă pe Rege cu fel de fel de acuze, majoritatea vizând lipsa de fermitate,
insuficienta implicare, excesiva subordonare față de Brătianu ș.a. La rându-i,
suverana se simte abandonată. Primul-ministru îi e ostil, generalii sunt incompetenți,
ostașii, neputincioși, singurii de încredere rămân colonelul Ballif și Barbu Știrbey.
Pe 14 august, de praznicul Sfintei Maria Mare, țara știe că va fi război. E
notată reacția opiniei publice:

7 Întâlnirea are loc în 14/27 februarie 1918, în gara Răcăciuni, într-un vagon al trenului regal
român.
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Ieri seară, am primit ovații răsunătoare, când am trecut pe străzi, dar altfel
domnește un entuziasm sobru, nu zgomotos. Oamenii simt că trăim un ceas solemn –
un ceas cumplit, un ceas mare (ibidem: 109).

Spaima își face simțită prezența, măcar că după două zile, pe 16 august,
telegramele de adeziune curg dispre rudele mobilizaților, la fel și felicitările. Cu
luciditatea ce a caracterizat-o permanent, Regina intuiește regia de culise și
imaginează ororile ce vor veni: „E emoționant când te gândești că vor trebui să
plătească prețul cu carne din carnea lor și sânge din sângele lor” (ibidem: 111). Iar
românii îl vor plăti și acum, ca și de atâtea alte dăți, cu vârf și îndesat. Căci și pentru
noi – ca pentru întreaga Europă, de altfel –, Marele Război va fi un înfiorător carnaj.
La Turtucaia, pe Dunăre, întâiul cumplit dezastru militar românesc, șase mii de
ostași au pierit, iar alți 30 de mii au fost luați prizonieri. Un zvon care îi ajunsese la
urechi reginei spunea că toți captivii ar fi fost mitraliați de către bulgari.
În 15 august 1916, Regina anunța intenția amenajării „spitalului ei”, în
saloanele mari ale Palatului vechi. Nu-și putea imagina rolul în acest trist scenariu,
altfel decât în formă decorativă: „Am să mă arăt cât mai mult, ca oamenii să vadă
bine că am rămas alături de ei” (ibidem: 109). De fapt, relația cu suferința răniților
cam la atât se reduce: „Nu sunt soră de caritate, munca mea e doar să liniștesc și să
încurajez. [...] Mă cer toți din toate părțile” (ibidem: 145).
Prin comparație cu spitalele rusești și franceze – bine întreținute, organizate,
ordonate, curate, cu personal educat –, cele românești aduc a „grajd”. Din nou,
concluziile nu sunt spre lauda autohtonilor: „Din păcate nu se poate tăgădui că
românilor mei nu le stă în fire să fie ordonați, preciși și practici” (ibidem: 295). Sau:
„Oamenii noștri nu sunt încă îndeajuns de educați ca toată lumea să-și facă datoria;
au nevoie să fie urmăriți, certați, ajutați, iar aici supraveghrea aceasta e neglijată”
(ibidem: 315).
Vestea bombardării regimentului ei îi activează imaginația:
Nu-mi pot închipui ceva mai înfiorător decât căderea bombelor din cer asupra
unui regiment de cavalerie – când mă gândesc la cai, la teroarea lor, ce scene
cumplite, bărbații zdrobiți sub animalele care se zvârcolesc, moarte, mutilare, o
încâlceală de dobitoace disperate și oameni muribunzi, parcă o văd în fața ochilor și
totuși nu pot îndura s-o văd, trebuie să fie mult mai oribil decât orice închipuire
(ibidem: 158).

Iar închipuirea va ceda în curând loc realității, când, la Câmpulung, tabloul
răniților aduși direct din tranșee e terifiant. Pentru întâia dată e mărturisit șocul
impactului vizual:
Bucăți de omenire nenorocite, chinuite, sfâșiate, în uniforme zdrențuite și
murdare, mult mai zguduitor decât arată în paturi, fiindcă acum îi vedeam în toată
deznădejdea și epuizarea lor. Unii aveau doar răni ușoare, alții erau mai grav răniți,
altora le degeraseră picioarele, iar doi erau pe moarte, cu craniile zdrobite. Stăteau
întinși pe tărgi, așa cum fuseseră aduși de pe câmpul de luptă, cu chipuri livide, iar
sunetul sinistru al horcăielilor de moarte umplea încăperea (ibidem: 225).

În cele din urmă, nu atât vizualul ori auditivul marchează mentalul reginei, cât
olfactivul. „Am descoperit că omul își poate obișnui ochii mai ușor decât nasul.
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Mirosul de cangrenă e aproape de neîndurat, după ce ai plecat te urmărește peste tot,
nu mai scapi de el” (ibidem: 165).
Așa se ajunge la blocaj lingvistic: „Veștile de pe front sunt cum nu se poate
mai proaste, atât de proaste, încât nici măcar nu vorbesc despre ele, fiindcă până și
cuvintele îmi fac rău” (ibidem: 226). Altminteri, regina se autoîmbărbătează, își
recertifică periodic patriotismul, calitatea de bună româncă și, evident, se raportează
la obiectivul suprem – înfăptuirea idealului național, unirea cea mare, ideal în a cărui
realizare parcă nu îndrăznește să creadă încă, dar care îi este certificat de privirile
răniților, o altă metaforă obsedantă în textul jurnalului.
Nu știm de ce – poate unde trăim prea intens globalizarea, europenizarea, sau,
poate, unde ne-am impregnat în comunism de scepticism, sau, în fine, unde nu mai
suntem suficient de buni români –, dar nu am putut rezona nici cu simbolistica
privirilor răniților vizitați de regină, nici cu refrenul adiacent din următorul citat:
Cu cei grav răniți stau ceva mai mult. Nu se plâng mai deloc. Un lucru mă
zguduie mai mult decât aș putea spune și îmi aduce lacrimi în ochi: când îi întreb dacă
suferă, îmi spun: „Da, sufăr, dar nu contează – fie să ajungi Domnia Ta împărăteasa
tuturor românilor” (ibidem: 129).

Reticența pleacă și din constatarea imediată a reginei care se arată contrariată
de fizionomiile prea zâmbitoare ale celor de la Cartierul general, asta când în
Dobrogea armata nu mai avea, practic, unde să se retragă, fiind împinsă în mare.
Însemnările sunt acompaniate de un strigăt de revoltă: „Am dreptul să știu!”. Pentru
că regina avea cunoștință de „obiceiul pământului”, care îngăduia ca lucrul bine
gândit, judicios proiectat, să fie prost aplicat. De unde impresia de haos generalizat,
sentimentul că generalii „nu duc războiul cum trebuie” (ibidem: 136), că își încearcă
forțele într-un joc pe care nu îl înțeleg, că „lucrurile nu se fac cum trebuie” – la
Cartierul general, după dezastrul de la Turtucaia, responsabilii se acuză între ei,
încât regele îl trimite pe colonelul Ballif să culeagă informații veridice, iar ceea ce
află nu e deloc încurajator. În fine, la 16 septembrie e consemnată: „Senzația [...] că
nu există ordine și conducere clară [...] La noi, multă neglijență și dezordine”
(ibidem: 155).
În context, inevitabil, săgețile sunt trimise spre liderii politici și militari, când
nu se întorc asupra eului ultragiat, al acelui eu profund care străpunge platoșa
rațiunii, acuzând stări de înstrăinare: „Acum, că suntem în război, toată vremea
dinainte pare despărțită de prezent cu o linie de foc – parcă mi-aș aminti o altă țară,
un alt popor, o altă viață, un alt eu!” (ibidem: 140). Coarda notațiilor devine ceva
mai inspirată, iar cititorul nu mai colecționează doar fapte, ci intră în contact și cu
imponderabilele. Altfel zis – cade pe gânduri. Iată ce scrie Regina:
Vreme minunată de toamnă, cum e cu putință ca oamenii să se ucidă unii pe
alții sub chipul unui soare atât de splendid? Și totuși, se omoară cu miile, în lumea
întreagă, iar morții s-au înmulțit de când am intrat în război – acum sunt uciși și ai
noștri. Ciudată nebunie, într-adevăr – de ce a trebuit să se ajungă aici? (ibidem: 142).

Dacă ar fi căutat explicații, cu certitudine că le-ar fi aflat. Ea, însă, își impune
să fie doar puternică, fapt pentru care își reprimă emoțiile devastatoare, trăirile
casante, generatoare de rupturi interioare, de dezechilibre, în măsură să-i blocheze
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acțiunea. Se retonifică periodic, presimțind riscurile adăstării în melancolii
dizolvante, care ar apropia-o de atitudinea soțului, pe care o detestă.
Două doamne din anturaj și-au pierdut băieții pe front. Tragedia e consemnată
mai mult informativ, cu un minim aport sentimental în cazul Mariei CuțaridaCrătunescu8, căreia îi moare și al doilea fiu:
Era ofițer de artilerie – se pare că a fost spulberat într-o sută de bucăți! Biata
mamă! Se înconjurase cu toate fotografiile lui, de când era sugar, le împodobise cu
flori și spunea că alt mormânt nici n-avea să aibă băiatul ei. Apoi a plâns și a tot
plâns, repetându-i numele iar și iar. Sărmana femeie, sărmana de ea! (ibidem: 156).

La puțină distanță, asemenea rânduri aveau să i se potrivească ei, care își
pierde băiețelul de doar patru ani, pe Mircea, ucis de tifos. Este evenimentul care
supune primului cutremur major blocul de granit al voinței femeii. Dacă în 23
septembrie 1916, după o partidă de echitație în galop, mărturisește: „Rămâne
singurul lucru care-mi place fără rezerve” (ibidem: 162) – rânduri care puteau fi
citite atunci ca o metaforă temperamentală –, după o lună, dispoziția e complet alta,
iar resursele sufletești par epuizate.
Cu Mircea agonizând, cu Dobrogea pierdută, cu iminenta retragere în
Moldova, în 9 octombrie 1916 regina reușea, totuși, să noteze cu majuscule:
„Întotdeauna sper în fața nenorocirilor – speranța și încrederea în mine și în alții
sunt în firea mea” (subl. aut.) (ibidem: 183). Acum, partida de călărie în compania
fetelor lui Barbu Știrbey nu-i mai face nicio plăcere, însemnările capătă iz sepulcral
(„Mă simt de parcă mi-aș scrie testamentul”) (ibidem: 187), iar rânduri care în alte
situații ar fi fost de neimaginat, se generalizează: „Nu mai pot îndura”, „Mă lasă
puterile”, „Azi am și mai puțin curaj” (ibidem: 194).
Așa că decide să plece în căutarea suferințelor altora. Vizitează spitale în Iași,
Tg. Neamț, Văratec – unde prin chiliile călugărițelor erau răniți –, aleargă să uite,
dar când se oprește, simte cum se prăvălește peste ea „toată greutatea durerii mele”
(ibidem: 207).
Cade și se ridică din nou. Revenită la Buftea scrie: „Nu pot să mă închid ca o
egoistă în durerea mea” (ibidem: 210). Își reia activitea lângă răniți, dar simte că
niciodată nu va mai putea fi ca înainte... La cei 41 de ani abia împliniți, peste
angrenajul detracat al ființei alunecă umbre schizoide:
În fapt, m-am dus devreme la spital, mi-am făcut vizita zilnică, am împărțit
vorbe bune aici, zâmbete dincolo, sfaturi bune, am ascultat plângerile oamenilor – dar
propria mea durere mă închide într-un fel de cochilie de izolare, deși eu mă mișc, fac
și gândesc, parcă, totuși, e cineva cu care nu m-am obișnuit încă să trăiesc, cineva
care era pe vremuri de o veselie de neînfrânt și care acum are ceva zdrobit pe
dinăuntru, cineva care credea în la joie de vivre în ciuda tuturor piedicilor și care
acum e ca o stafie printre oameni, despărțită de ei de o atmosferă impenetrabilă de
jale prin care nu poate răzbate nimic. [...] Da, am să-mi fac datoria, am să-i ajut pe
alții, am să-i consolez, am să-i hrănesc, am să-i îmbrac, am să le șterg lacrimile – am
să-i și conduc, dacă e nevoie, voi merge în fruntea lor și le voi arăta calea –, dar nu pe
8 Maria Cuțarida-Crătunescu (1857–1919), prima femeie medic din România, doctor în medicină,
militantă feministă. În timpul Primului Război Mondial funcționează ca medic primar la Spitalul
Militar temporar nr. 134.
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mine cea de ieri o urmează, ci pe o străină care nu se cunoaște ea însăși pe sine (subl.
aut.) (ibidem: 211).
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From Queen Marie of Romaniaʼs Wartime Diary
On the Sunday of August 14/27, 1916, when it was certain that the country joined the
Great War, Queen Marie of Romania wrote the first page of what later became – thanks to
the endeavor of the historian Lucian Boia – The War Diary. The mentioned document
presents not only the tragedy of an anomic world, but the mental struggle of a woman, in her
threefold identity: mother, wife, monarch. The diary pages showcase only a fragment of the
testimony of a consciousness that identified herself with the destiny of the Romanian nationstate and of the Romanian people which Queen Marie truly loved.

115

116

