



Marea Unirea este legată inexorabil de
personalitățile regelui Ferdinand, reginei Maria și
omului de stat Ionel Brătianu.
Încheiată de facto la 1 decembrie 1918 (pe stil vechi)
o dată cu unirea Transilvaniei, recunoașterea
diplomatică a solicitat eforturi pe parcursul următorilor
ani. În ciuda constituirii ei într-un scop esențial al
politicii externe în următoarele două decenii,
recunoașterea din partea Uniunii Sovietice nu a venit
niciodată, iar dinspre ea avea să vină în
1940 ultimatumul care a pus în acțiune dezmembrarea
României Mari în dauna Uniunii Sovietice, Bulgariei și
Ungariei.

La 28 septembrie 1914, regele Carol I a
murit. Principele moştenitor Ferdinand,
aflat în Parlament pentru a depune
jurământul în calitate de rege al
României avea să declare că va fi "un
bun român" şi că nu se va opune
intereselor naŃionale româneşti.
"Principele Ferdinand a devenit rege
într-o perioadă tensionată, generată de
confruntarea între tabăra filoantantistă
şi cea germanofilă, în problema intrării
României în Primul Război Mondial.

La 15 octombrie 1922, la Alba Iulia, în Catedrala
Reîntregirii va avea loc Încoronarea regelui Ferdinand
şi a reginei Maria ca suverani ai României întregite.
La 28 noiembrie 1922, în mesajul de deschidere a
sesiunii Adunării NaŃionale Constituante, regele
Ferdinand I spunea: "Sunt fericit că mă găsesc, după

marele act al încoronării, în mijlocul Adunărilor
NaŃionale, chemate să desăvârşească aşezământul
constituŃional al României întregite. Acest act săvârşit
în sfântă împărtăşire cu întregul popor şi sub
prezenŃa înalŃilor soli şi ai reprezentanŃilor aliaŃilor şi
celorlalte state, a consfinŃit odată mai mult, unirea
românilor, închegată din sforŃările şi sacrificiile
necurmate ale generaŃiilor apuse şi a celei de astăzi".

In decembrie 1892, Maria Alexandra
Victoria, cea care avea sa devina
Regina Maria a Romaniei (dupa ce tatal
sau, Alfred, a devenit duce de SaxaCoburg Gotha), s-a casatorit cu
Ferdinand, printul mostenitor al
Romaniei. Era regină într-o ară cu
turbulene politice, iar noile îndatoriri
publice o speriau, Mignon confesânduse: „sunt momente când aproape îmi
este teamă de tot ce trebuie să fac i
mă întreb dacă sunt suficient de
puternică pentru munca care o am de
îndeplinit”.
Cand, in 1917, jumatate din teritoriul
romanesc a fost ocupat de trupele
germane, Regina Maria, cu ajutorul
ambasadei americane, reuseste sa obtina
fonduri, in vederea continuarii luptei de
aparare a libertatii tarii.







Istoricii, la unison, recunosc faptul ca Marea Unire de la 1
Decembrie 1918 a fost rezultatul eforturilor unei intregi natiuni
care a avut si sansa de a fi condusa de oameni politici responsabili
si cu vocatie.
Regina Maria a fost unul dintre acesti conducatori, care a inteles
ce inseamna destinul unui popor in istorie.

Dupa doi ani de neutralitate (1914-1916) a Romaniei, cand situatia in
intreaga Europa devenise extrem de tensionata, Regina Maria a avut si
meritul de a-l convinge pe regele Ferdinand sa ia decizia ca tara sa
intre in razboi de partea Antantei, impotriva germanilor. Sacrificiile
armatei romane au fost enorme insa , la sfarsitul razboiului, a fost
recunoscuta contributia romanilor in infrangerea Germaniei.

Devine membru al Partidul National Liberal încă din 1895.
În 1907, I.I.C. Brătianu, în funcia de ministru de interne, i
generalul Alexandru Averescu, ministru de război, au
condus cu mână forte aciunea de reprimare a taranilor
rasculati.
La Congresul P.N.L. din ianuarie 1909, I.I.C. (Ionel) Brătianu
este ales preedinte al partidului, funcie politică pe care a
păstrat-o până la sfâritul vieii sale.

A fost conducătorul delegaiei române la Conferina de Pace de la
Versailles. În această calitate i-a revenit obligaia de a răspunde
reproului semnării de către România a unei păci separate cu Puterile
Centrale în 1918 (Pacea de la Buftea). Abilităii sale diplomatice i se
datorează lămurirea acestui punct, precum i convingerea aliailor cu
privire la justeea revendicărilor teritoriale ale Regatului Român.
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