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Regele Ferdinand I
• Regele Ferdinand I a fost una dintre marile personalități care au
contribuit la înfăptuirea Marii Uniri de la Alba Iulia din 1 decembrie
1918.
• Regele Ferdinand sau Ferdinand Viktor Albert Meinrad von
Hohenzollern-Sigmaringen s-a născut pe data de 24 august 1865 și a
decedat pe data de 20 iulie 1927.
• La 19 aprilie/1 mai 1889, principele Ferdinand, moştenitorul
Coroanei, s-a stabilit în România. El a luat cuvântul în Senat, la 9/21
mai, exprimandu-şi dorința de a studia „în toate amănuntele sale”
mecanismul politic al țării pe care urma s-o conducă.
• Sub atenta supraveghere a regelui Carol I, Ferdinand a primit în
continuare lecții de limba română, de istoria şi geografia României, a
fost pus în contact cu realitatea diversă a țării. In acelaşi timp, şi-a
urmat pregătirea militară, participând efectiv la programul de
instrucție şi la manevre. A parcurs toate treptele ierarhiei militare,
de la sublocotenent la general de corp de armată, precum şi toate
funcțiile de la comandant de pluton la comandant de corp de armată
şi de inspector general de armată.
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• La 28 septembrie/11 octombrie 1914, principele moştenitor
Ferdinand a depus jurământul în calitate de rege al României; într-un
scurt discurs, el a dat asigurări că va fi un „bun român”, ceea ce
împrejurările de aici înseamnă că nu se va opune sentimentelor
generale ale poporului român.
• Regele Ferdinand a trait 62 de ani și a condus România timp de 13
ani.
• Datorită admiratiei sale pentru România, regele Ferdinand in numai
13 ani de domnie, avea să devină rege al României Mari, supranumit
,,Ferdinand cel loial’’ pentru felul în care și-a dedicat viata țării sale.
• În timpul primului război mondial a trecut peste originea germană
pentru a urma vointa de unitate a poporului său.
• Visul lui Ferdinand a fost, in egală măsură cu visul milioanelor de
români, crearea României Mari prin alipirea Transilvaniei regatului
român. Însă la acea data Ardealul se afla sub stăpânirea austroungară, acolo unde românii, care erau cei mai vechi si numeroși
locuitori ale acelor locuri, nu aveau nici cele mai elementare
drepturi.
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• Deși rudă cu familia imperială ce conducea Germania, Hohenzollern
a hotărât împreună cu Consiliul de Coroană 14/27 august 1916,
intrarea României în primul război mondial de partea Antantei,
împotriva Germaniei si Austro-Ungariei, realizând pasul cel mai
important pentru crearea idealului României Mari.
• În anul 1918, anul de naștere al României Mari, Ferdinand s-a întors
triumfal la București în fruntea armatei sale eroice, treând pe sub
Arcul de Triumf, întâmpinat de populația entuziastă.
• În 1922, la Alba Iulia, pe data de 15 octombrie, în Catedrala
Reîntregirii Neamului, Regele Ferdinand I și Regina Maria sunt
încoronați ca suverani ai României Mari. Era locul cel mai potrivit
pentru o asemenea ceremonie, pentru ca aici, în acest oraș din
Transilvania, în 1599, voievodul Mihai Viteazul realizase prima Unire
a celor trei țări române, Transilvania, Țara Românească si Moldova.
Pe coroana regelui (coroana care fusese a predecesorului său,
Regele Carol I) au fost adăugate în semnele provinciilor românești
unite, iar coroana reginei a fost
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• comandată la Paris, la o celebră Casă de bijuterii, o coroană din aur
masiv, în stilul bizantin al coroanelor voievodale. Evenimentul s-a
bucurat de un fast deosebit. Regele Ferdinand I a invitat delegații din
peste douăzeci de țări, inclusiv Japonia si Statele Unite ale Americii,
România câștigând enorm in privința prestigiului său internațional.
• Nicolae Iorga aprecia că, în septembrie 1914, când a urcat pe tron,
regele Ferdinand era pentru cei mai mulți un necunoscut şi un
neținut în seamă, pentru câțiva o taină, aproape pentru nimeni o
siguranță”. O idee similară formula şi regina Maria:” Soțul meu era
cel mai credincios urmaş al unchiului său, cel mai răbdător şi cel mai
ascultător moştenitor al lui, dar era pentru poporul său ca o carte
închisă, nimeni nu ştia ce simțea”.
• Regele Ferdinand I a fost cu adevărat un ,,bun român’’ așa cum a
jurat în momentul încoronării sale.
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• Unii istorici insistă că ar fi fost de fapt cel mai strălucit rege al României,
în ciuda faptului ca era o persoană relativ timidă și introvertită. După
război, în ciuda gravei crize economice și a instabilității politice, a condus
țara pe drumul reconstrucției și al armonizării administrative. A realizat
reforma agrară, împărțind pământ țăranilor, prioritate avand veteranii
de război și familile celor căzuți în războiul de reîntregire a țării și a
promulgat Constituția din 1923. În urma acestor măsuri, Ferdinand își
adauga pe lângă renumele de “Lealul” și ,,Întregitorul’’ și pe cel de
,,Rege al Țăranilor’’.
• Ferdinand I, Regina Maria, I.I.C Brătianu, Tache Ionescu, mareșalul
Alexandru Averescu, Alexandru Marghiloman, Constantin Stere, Pan
Halippa și multi alții au participat la Marea Unire din 1918.
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