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Punem la dispoziția publicului interesat articolul semnat de colegul nostru, Drăgan-George Basarabă, apărut, 

într-o primă formă, pe blogul „MaghiaRomânia”, la 29 august 2016
1
. Textul, în varianta care urmează, reprezintă 

o variantă revăzută a acestuia. 

 

Coroana Întregirii - cealaltă coroană regală? 

de Drăgan-George Basarabă2 

 

Coroana este o reflectare a Statului, în continuitatea lui istorică, şi a Naţiunii, în devenirea ei. 

Regele Mihai I în Parlamentul României, 25 octombrie 2011 

 

Atunci când spunem „Coroana Regală a României” ne gândim cu precădere la 

Coroana de Oțel (Fig.1) cu care a fost încoronat Carol I ca Rege al României în 1881 și 

Ferdinand I în 1922. Poate gândul ni se abate și asupra Coroanei Reginei Elisabeta (Fig.2) 

cu care a fost încoronată soția primului nostru suveran, tot în 1881 - o versiune mai mică, 

mai ornată și din aur a Coroanei de Oțel. Sau poate ne gândim la una dintre cele mai 

frumoase podoabe regale din lume, Coroana Reginei Maria (Fig.3), cea inspirată din 

coroanele Principeselor Valahiei, splendid făurită din aur românesc de la Roșia Montană. 

Însă nu; niciuna dintre aceste piese de regalia nu fac subiectul acestui articol. Aici se va 

discuta despre „Coroana Întregirii”.  

 

  

    Fig. 1     Fig. 2            Fig. 3 

 

Povestea începe în 1918, odată cu unirea Regatului României cu Transilvania, 

Basarabia, Bucovina, Banatul, Maramureșul și Crișana. Bineînțeles că așa un act politic 

avea nevoie și de noi însemne, astfel că Țara a primit o nouă stemă (Fig.4) care să 

consemneze întregirea. Proiectul heraldic a fost realizat de artistul maghiar József 
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Heraldică „Sever Zotta”, membru al Asociației Tineretului Regalist. 
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Sebestyén de Căpeni și aprobat în 1921. Partea din stemă importantă pentru acest articol 

este întocmai coroana așezată deasupra întregii steme mari, pe mantou. Deși în proiectul 

original de stemă Sebestyén a pictat o coroană simplă din aur cu diamante și perle, a avut 

grijă ca în vârf să așeze Crucea Comemorativă a Războiului 1916-1919 (Fig.5); ori acest 

lucru este extrem de important, având în vedere că prima podoabă regală română, Coroana 

de Oțel, este încununată cu Crucea Trecerii Dunării (Fig.6), distincție militară menită să 

marcheze independența României obținută după Războiul de Independență din 1877-

1878. Astfel, Coroana de Oțel a devenit un simbol al independenței și suveranității Țării. 

Trasând o paralelă, Crucea Comemorativă a Războiului 1916-1919 marca câștigarea 

războiului cunoscut în istoriografia română ca „Războiul de Întregire a Neamului”, deci 

era un simbol al unității naționale, al întregirii – de unde și numele pe care am ales să-l 

dăm coroanei în cauză. Mai mult, formularea din textul de lege referitor la stema de stat 

din 1921, „fixarea stemei Regatului României, întregit cu ţările surori unite”, este una cu 

mare însemnătate istorică și politică, explicând felul în care stema este realizată prin 

gruparea unor însemne teritoriale (Valahia, Moldova, Banatul, Transilvania, Dobrogea) și 

așezarea lor sub protecția unei acvile române cruciate și a unei coroane regale din aur, 

subliniind și mai mult unitatea și întregirea neamului românesc. De menționat este și 

faptul că autorul moral al noului însemn, Regele Ferdinand, a dorit introducerea noii 

coroane în stemă. 

 

 

      Fig. 4        Fig. 5      Fig. 6 
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        Fig. 7a      Fig. 7b 

  

Mult timp am crezut că această diademă ce timbrează mantoul României Mari este 

un simbol pur heraldic. Însă am avut surpriza să descoperim două fotografii (Fig.7) ale lui 

Iosif Berman făcute cu ocazia Lunii Bucureștilor din 1936, în Pavilionul Regalității. 

Fotografiile înfățișează chiar Coroana Întregirii, plasată pe o pernă din catifea și așezată 

între busturile Regelui Ferdiand și Reginei Maria și înconjurată de obiecte militare ce 

amintesc de Războiul Întregirii Neamului. Lăsând la o parte simbolistica legată de Marea 

Unire, coroana în sine este aproape identică cu elementul heraldic desenat de Sebestyén: 

fleuroanele, arcele perlate, dar mai ales Crucea Comemorativă a Războiului 1916-1919 

sunt dovezi clare că această diademă a existat nu doar „pe hârtie”. Calitatea imaginilor nu 

ne permite să emitem păreri asupra atelierului unde a fost făurită și nici a materialului din 

care era făcut coroana; însă un lucru e cert – execuția este una de calitate. Deși fotografiile 

sunt datate abia în anul 1936, coroana a mai apărut și în alte momente, pe diferite postere, 

ori chiar pe unele însemne heraldice interbelice, mai devreme de momentul 1936. Le vom 

înșirui și explica în cele ce urmează:  

 

 

Fig. 8    Fig. 9            Fig. 10 
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 a) în primul rând găsim Coroana Întregirii chiar pe anunțul (Fig.8) încoronării de la 

Alba Iulia, în 1922, la un an de la elaborarea stemei României Mari; asta deși textul 

anunțului face referire la Coroana de Oțel; 

 b) apoi, pe varianta oficială a imnului regal din timpul primei domnii a Regelui 

Mihai (Fig.9), sub portretul suveranului stă aceeași diademă regală, așezată pe o pernă de 

catifea roșie, lângă care avem sceptrul cu floare de crin al acvilei române din stema țării; 

 c) tot din prima domnie Regelui Mihai, mai exact din 1930, avem un afiș cu 

membrii regenței (Fig.10); pe afiș, medalionul cu fotografia Majestății Sale este încoronat 

cu aceeași Coroană a Întregirii care se distinge foarte ușor datorită formei fleuroanelor și a 

arcelor perlate; 

 d) pe ușa caleștii regale din Interbelic (Fig.11) se 

distinge aceeași podoabă regală; 

 e) poate cea mai 

interesantă dovadă a 

simbolisticii coroanei o 

găsim pe un afiș din 

timpul domniei Regelui 

Carol al II-lea (Fig.12);  

pe afiș ne este prezentată Dinastia Regală 

Română: în plan îndepărtat, Regele Carol I și 

Regina Elisabeta (făuritorii independenței), urmați 

de Regele Ferdinand I și Regina Maria (întregitorii 

de țară), urmați, firește, de Regele Carol al II-lea 

(consolidatorul României întregite) și de 

Principele Moștenitor Mihai; se observă două 

etape din formarea României fiind subliniate în 

afiș – independeța și întregirea – pe care le 

considerăm marcate și de coroanele ce stau 

deasupra monarhilor români: o coroană de aur în 

stânga și Coroana de Oțel în dreapta; ori acea 

coroană  din  aur  este  chiar  Coroana  Întregirii,  

devenită simbol al unității poporului român, la fel  

cum Coroana de Oțel devenise simbolul independenței câștigate cu sânge pe câmpul de 

luptă;  

 

 

Fig. 11 

Fig. 12 
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 f) dacă analizăm stema Ținutului Mureș (Fig.13) – unitate 

administrativ-teritorială interbelică în care se afla și Alba Iulia, 

orașul încoronării – din 1938 găsim în centrul scutului chiar 

varianta heraldică a Coroanei Întregirii; nu putem decât specula 

asupra simbolisticii acestei alegeri, însă considerăm că s-a vrut o 

trimitere către unitatea și întregirea țării, dar și către momentul din 15 

octombrie 1922, când Marea Unire a fost desăvârșită prin încoronarea 

Regelui Ferdinand; 

 g) într-un afiș din a doua domnie a Regelui Mihai (Fig.14), unde Majestatea Sa 

este așezat alături de marii Principi Români ai vremurilor demult apuse, medalionul ce 

conține portretul suveranului este la și el încoronat cu aceeași diademă regală; 

 h) revenind în zilele noastre, am constatat folosirea Coroanei Întregirii pe semnul 

ce indică intrarea în Domeniul Regal Săvârșin (Fig.15); nu știm care va fi fost motivul 

alegerii acestui simbol, însă îl considerăm demn de meritat, mai ales că provincia în care 

se află Conacul Săvârșin, Crișana, este una dintre acelea unite cu Țara în 1918. 

 

 

     Fig. 14             Fig. 15 

Fig. 13 
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 Care să fi fost motivul făuririi acestei diademe? Aici putem doar 

presupune, bazându-ne pe două indicii: unu la mână, faptul că această 

coroană apare în formă fizică în timpul domniei Regelui Carol al II-lea 

și doi la mână, faptul că suveranul pare că își pregătea o încoronare în 

1940, pentru care își făurise și un sceptru (Fig.16) menit să-i folosească 

la marele eveniment. 

 Încheiem cu niște versuri despre coroana română – sau coroanele 

române, dacă băgăm de seamă descrierile lor – și nădăjduim că pe viitor 

ne vom apleca asupra misterului Coroanei României într-un articol mai 

amplu. 

„…Să strălucească veşnic în glorie deplină 

Aşa precum sclipeşte cununa cea de spini, 

Muri Crişan pe roată şi-aduşi la ghilotină,–  

Să nu se frâng-o rază din slava ei divină,– 

Se stinse Brâncoveanu cu fii săi creştini. 

 

Din vechi pământ şi sânge o plămădesc giganţii 

Şi-o poartă prin războaie sub falduri de drapel;  

În zarea luminată de razelesperanţii,  

La Plevna, Carol Vodă, urcând cu dorobanţii  

Pe vârfuri de redută o toarnă în oţel. 

 

Ea este ocrotită de pronia cerească,  

Ea este mângâiată de cântec de obuz; 

Carpaţii au văzut-o c-a stat să strălucească  

Pe front, în faţa morţii… Coroana românească  

A fost călită-n flăcări, pe creste, la Oituz! 

 

Într-însa se-ntrupează virtuţile creştine,  

Şi-nvăluită-n nimbul credinţei româneşti,  

Ea şi-a-ncrustat prin veacuri podoabele-i divine:  

Din lacrimi are perle, din sânge-are rubine,  

Iar aur sfânt, din lanul cosit la Mărăşeşti...”. 

Fig. 16 


