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RESTITUIRI
Incoronare,
1922- Alba Iulia

O fabuloasã bijuterie, de 25 de mil.
euro
Înaintea ceremonialului încoronãrii de la Alba Iulia, atât
coroana reginei Maria, cât ºi coroana de oþel de tun care a fost
aºezatã pe fruntea regelui Ferdinand au fost sfinþite în catedralã de cãtre patriarhul Miron Cristea. Bijuterie emblematicã ºi de suflet pentru regina Maria, coroana de la Alba Iulia
a rãmas întotdeauna în România, în timp ce alte podoabe purtate de ea sunt azi mai mult o amintire. Prin testament, câteva
dintre ele au fost lãsate moºtenire fiicelor sale, iar despre celelalte nu se ºtie care le-a fost destinul. Aºa s-a întâmplat cu cele
douã casete cu bijuterii, a cãror valoare declaratã era de ºapte
milioane lei aur, trimise odatã cu tezaurul Bãncii Naþionale la
Moscova, în ultimele zile ale anului 1916, în plin rãzboi.
Coroana din aur a reginei Maria, comandatã de Parlamentul
României pentru ceremonia încoronãrii de la Alba-Iulia are o
poveste care trebuie spusã tot mai des. Coroana a fost realizatã la Paris de Casa de bijuterii “Falize”, cãreia i s-a adus aur
transilvãnean, dându-i astfel acestei piese regale o simbolisticã
aparte. Modelul decorat cu motive vegetale a fost inspirat de
coroana doamnei Despina Miliþa, soþia lui Neagoe Basarab, de
pe fresca Mãnãstirii de la Curtea de Argeº. Un accesoriu
neobiºnuit pentru coroana purtatã de regina Maria îl constituie pandantivele laterale “prependoulia” specifice diademelor
imperiale bizantine. De ce este specialã aceastã podoabã
regalã? În primul rând, este un simbol al independenþei noastre naþionale, fiind legatã, cu fire trainice, de istoria noastrã,
ca þarã reîntregitã. Apoi, pentru cã a fost purtatã de o reginã
cãreia românii îi datoreazã enorm, coroana semãnându-i perfect: aristocratã, încãrcatã de simboluri, sofisticatã. Astãzi,
valoarea asigurãrii ei este de 25 de milioane de euro.

Aur din Transilvania,
lucrat de bijutieri parizieni
Anul acesta, pe 15 octombrie se vor împlini 90 de ani de la
momentul încoronãrii regelui Ferdinand I, cu coroana de oþel,
ºi a reginei Maria, cu coroana din aur transilvãnean, ca
monarhi ai României Reîntregite , moment petrecut la Alba
Iulia. Tot în luna octombrie a acestui an, în ziua de 29, vom
omagia 137 de ani de la naºterea Reginei. Coroana ei este realizatã din aur masiv, extras din minele aurifere din
Transilvania. Fireºte, nu întâmplãtor a fost ales acest metal.
Era o modalitate de a arãta cã aceastã provincie, reintegratã în
trupul þãrii, era foarte importantã. Încoronarea de la Alba
Iulia, din 15 octombrie 1922, a avut o încãrcãturã istoricã:
regele ºi regina erau suveranii unei þãri rezultate prin unificarea din 1918 a provinciilor româneºti istorice cu Regatul
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