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schyłek pierwszej wojny światowej, naznaczony wojną domową w rosji oraz 
upadkiem państw centralnych, stworzył warunki do odrodzenia państwa polskie-
go oraz zjednoczenia narodowego rumunów. 

Położenie rzeczypospolitej Polskiej i królestwa rumunii po zakończeniu 
wielkiej wojny mimo odmienności ustroju wykazywało w sferze wewnętrznej 
i międzynarodowej znaczne podobieństwa. Podstawowymi problemami dla obu 
państw stały się opanowanie kryzysu społecznego i ekonomicznego, odbudowa 
ze zniszczeń wojennych, konsolidacja państwa oraz wytyczenie i obrona granic, 
uzyskanie dla nich międzynarodowego uznania, a także zdefiniowanie własnej 
pozycji w kształtującym się porządku wersalskim. 

wspólne problemy polityki zagranicznej tworzyły dla obu państw naturalną 
bazę współdziałania na arenie międzynarodowej. niebagatelną rolę w nawiąza-
niu, a później rozwijaniu tej współpracy odegra królowa Maria – żona monarchy 
rumuńskiego Ferdynanda1. 

Przyszła królowa urodziła się 29 października 1875 r. w eastwell Park 
w hrabstwie kent w wielkiej Brytanii. Była drugim dzieckiem alfreda księcia 
edynburga – syna królowej wiktorii i wielkiej księżnej Marii, córki cara alek-
sandra ii. w 1893 r. poślubiła księcia Ferdynanda, następcę tronu rumunii z rodu 
Hohenzollern-sigmaringen, bratanka króla rumunii karola i. Była matką sześ-
ciorga dzieci: karola (ur. w 1893 r., król rumunii w latach 1930–1940), elżbiety 

1 M. willaume, Rumunia, warszawa 2004, s. 97 i n.; i. scurtu, Gh. Buzatu, Istoria românilor 
în secolul XX, 1918–1948, Bucureşti 1999, s. 9 i n.
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(ur. w 1894 r., królowa Grecji w latach 1922–1924), Marii (ur. w 1900 r., królowa 
serbów, chorwatów i słoweńców od 1929 r., Jugosławii w latach 1922–1934), 
Mikołaja (ur. w 1903 r.), ileany (ur. w 1908 r.) i Mircei (ur. w 1910 r., zm. w wieku 
4 lat). Była kobietą o niezwykłej urodzie i dużym temperamencie. nie bez racji 
wiele mówiono i pisano o jej licznych romansach, m.in. z ks. Barbu stirbeyem, 
któremu przypisywane jest ojcostwo Mircei. Powątpiewa się też w spłodzenie 
z Ferdynandem Marii, ileany i Mikołaja. królowa miała aspiracje literackie, cze-
go świadectwem są jej pamiętniki i dzienniki. na tej płaszczyźnie rywalizowała 
z królową elżbietą, tworzącą pod pseudonimem carmen sylva2. 

w 1914 r., po śmierci króla karola, Maria wraz z mężem zostali koronowani 
na monarchów rumunii. Gdy w 1916 r. rumunia przystąpiła do wojny, królowa 
z poświęceniem zaangażowała się w pomoc rannym. Pracowała 16–18 godzin 
na dobę, nie wahając się pielęgnować żołnierzy najciężej rannych i dotkniętych 
tyfusem i ospą. Popularność monarchini zarówno w samej rumunii, jak i poza jej 
granicami niepomiernie wzrosła3. 

rumunia pomimo separatystycznego pokoju z państwami centralnymi 
(7 maja 1918 r.), u schyłku wojny, gdy nie ulegało wątpliwości, że triumf będzie 
po stronie ententy, ponownie przystąpiła do działań wojennych przeciwko niem-
com i austro-węgrom i znalazła się w zwycięskim obozie. Przyłączenie w toku 
wojny nowych terytoriów (Besarabia, Bukowina, siedmiogród), a także chęć 
zdobycia kolejnych (południowa Dobrudża, Banat i część węgier po rzekę cisę), 
wymagały poparcia międzynarodowego. Politycy rumuńscy podjęli energiczne 
działania na forum konferencji pokojowej w Paryżu, gdzie rumunia mogła liczyć 
na poparcie Francji, zamierzającej uczynić z niej element bariery antybolszewic-
kiej. w działania te została także włączona królowa Maria. Gorliwie broniła ona 
interesów swojego kraju i to m.in. dzięki niej rumunia zrealizowała w Paryżu 
wiele ze swoich celów4. 

Podobne działania podejmowali na konferencji paryskiej politycy polscy, 
dążąc do urzeczywistnienia swojego programu polityczno-terytorialnego. ze 
względu na trwającą od końca 1918 r. wojnę z zachodnioukraińską republiką 
ludową i dla asekuracji przed niebezpieczeństwem bolszewickim warszawa nie 

2 H. Pakula, Ultima romantică. Viata Reginei Maria a României, Bucureşti 2004, passim; 
G. Gauthier, Missy. Regina Romaniei, Bucureşti 2004, passim; P.D. Quinlan, Regele playboy 
– Carol al II-lea al României, Bucureşti 2008, s. 7–41. 

3 H. Pakula, Ultima romantică..., s. 214–283; G. Gauthier, Missy..., s. 167–200. 
4 s.D. spector, Rumania at the Paris Peace Conference: A Study of the Diplomacy of Ioan I.C. 

Brătianu, new york [1962], s. 93–130; H. Pakula, Ultima romantică..., s. 327–360. 
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szczędziła wysiłków na rzecz ścisłej kooperacji z rumunią. zabiegi tego rodzaju 
były udziałem premiera ignacego Jana Paderewskiego – delegata rP na konfe-
rencję pokojową. 14 kwietnia 1919 r. wydał on w hotelu ritz w Paryżu wielkie 
przyjęcie na cześć królowej rumuńskiej i jej córek. Maria była ujęta błyskotli-
wością i elokwencją gospodarza, który żarliwie przekonywał ją, iż interesy Polski 
i rumunii są identyczne i byłoby ze wszech miar wskazane, aby poparła jego 
starania o nawiązanie ścisłej współpracy między obu krajami5. zważywszy na 
późniejszy bieg wypadków, zabiegi premiera rP nie pozostały bez echa. 

istotnym utrudnieniem w zacieśnieniu stosunków Polski i rumunii było 
funkcjonowanie w Bukareszcie dwóch polskich przedstawicielstw politycznych, 
będących pokłosiem istnienia dwóch ośrodków władzy: w warszawie, z Józefem 
Piłsudskim na czele, oraz komitetu narodowego Polskiego w Paryżu, któremu 
przewodniczył roman Dmowski. władze rumuńskie zdecydowały się udzielić 
swego poparcia przedstawicielowi knP stanisławowi koźmińskiemu. 20 kwiet-
nia został on przyjęty przez królową w pałacu cotroceni. Przed spotkaniem 
delegat doznał miłej niespodzianki; portier bowiem przemówił doń po polsku, 
mówiąc, iż jest z nowego sącza. nie był to przypadek. w ten sposób gospodyni 
chciała wyrazić swoje przyjazne nastawienie wobec gościa. w trakcie audiencji 
Maria dotykała „tylko z lekka” kwestii politycznych odnoszących się do Polski 
i rumunii, kontynuując tworzenie sympatycznej atmosfery. ciepło wspominała 
wydane na jej cześć przyjęcie w Paryżu, stwierdzając, że „wszyscy Polacy są 
szarmanccy”. w swoim dzienniku zapisała zaś przy tej okazji, iż „Polacy są inte-
resujący. ich wartość moralna może być wątpliwa, ale niewątpliwie są mili”6. 

nastrój królowej korespondował z nastawieniem Ferdynanda, który w trak-
cie audiencji udzielonej koźmińskiemu dzień wcześniej deklarował się jako zwo-
lennik zacieśnienia stosunków między obu krajami poprzez ustanowienie wspól-
nej granicy, stworzenie przez oba państwa bariery przeciwko bolszewizmowi 
oraz zawarcie układu gospodarczego7. to nastawienie nie pozostało bez wpływu 

5 H. walczak, Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918–1931, szczecin 
2008, s. 30 i n.; Maria, regina româniei, Însemnări zilnice (ianuarie 1918 – decembrie 1919), 
vol. i, Bucureşti 2006, s. 151.

6 archiwum akt nowych w warszawie (dalej aan), komitet narodowy Polski (dalej knP), 
t. 2171: raport koźmińskiego do knP z 23 maja 1919 r. (nr 9), k. 121–122; Maria, regina româ-
niei, Însemnări.... vol. i, s. 181; H. walczak, Sprawa ustanowienia oficjalnych stosunków dyploma-
tycznych między Polską a Rumunią w latach 1918–1919, w: Polska i Rumunia. Od historycznego 
sąsiedztwa do europejskiego partnerstwa. Materiały z sympozjum, oprac. red. i kor. s. iachimov-
schi, e. wieruszewska-calistru, suceava 2009, s. 364–365.

7 aan, knP, t. 2171: raport koźmińskiego do knP z 23 maja 1919 r. (nr 9), k. 120–121. 
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na wkroczenie 24 maja 1919 r. armii rumuńskiej na Pokucie i ustanowienie po-
łączenia z oddziałami polskimi operującymi na froncie galicyjsko-wołyńskim. 
Postępowanie armii rumuńskiej na zajętym obszarze bardzo rozczarowało Pola-
ków. Dowództwo bowiem deklarowało neutralność w wojnie polsko-ukraińskiej; 
następowały konfiskaty broni oddziałom Polskiej organizacji wojskowej oraz 
rekwizycje rozmaitych dóbr ludności polskiej i wywożenie ich do rumunii. Bar-
dzo źle odbierano tolerowanie przez wojska okupacyjne działalności antypolsko 
nastawionej irredenty ukraińskiej oraz brak zdecydowanych reakcji na agitację 
bolszewicką8. 

sprawą tą zajął się natychmiast po dotarciu do Bukaresztu poseł rP alek-
sander skrzyński, który zastąpił tu koźmińskiego. rychło zjednał on sobie sym-
patię królowej Marii. w trakcie audiencji mającej miejsce 26 czerwca skrzyński 
przedstawił sytuację na Pokuciu, wskazując na nieobliczalne następstwa militarne 
i polityczne takiej postawy rumunów oraz na groźbę zerwania wspólnego fron-
tu. Maria wyraziła życzenie, aby poseł odbył rozmowę z królem. Ferdynand po 
przygotowaniu gruntu przez królową 1 lipca spotkał się ze skrzyńskim i obiecał 
mu nie tylko utrzymanie, ale nawet wzmocnienie wspólnego antybolszewickiego 
frontu obu armii w Galicji wschodniej. odtąd rumuni mieli występować jako 
sojusznicy, a nadużycia miały zostać ukrócone. osiągnięte w niedługim czasie 
sukcesy wojsk polskich w walce z zachodnioukraińską republiką ludową posta-
wiły pod znakiem zapytania dalsze pozostawanie wojsk rumuńskich na Pokuciu. 
Polacy w Galicji wschodniej, podobnie jak Ukraińska republika ludowa, zda-
wali się rumunom wystarczającą barierą dla wpływów bolszewizmu, a ponieważ 
rozwój sytuacji na wschodzie był trudny do przewidzenia, powstrzymywali się 
przed dalszym zaangażowaniem w zbliżenie z Polską. oddziały rumuńskie zo-
stały wycofane z Pokucia w połowie sierpnia 1919 r.9 

niebezpieczeństwo podjęcia przez rosję sowiecką ofensywy na zachód, po 
pokonaniu wojsk białogwardyjskich zimą 1919/1920 r., spowodowało wystąpienie 
Polski z kolejną próbą nawiązania ścisłej współpracy z rumunią. ciągłe monity 

8 H. walczak, Problem ukraiński w stosunkach polsko-rumuńskich w czasie wojny o Galicję 
Wschodnią w latach 1918–1939, w: Wrzesień 1939 roku. Geneza II wojny światowej w polskiej per-
spektywie, t. i: W kręgu dziejów, myśli politycznej i dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej, 
red. J. Faryś, t. sikorski, P. słowiński, Gorzów wlkp. 2010, s. 21–22.

9 Hoover institution archives, Polska. Poselstwo (rumunia), księga szyfrów nr 1, pudło 1, fol-
der 1: telegram skrzyńskiego do Msz z 27 czerwca 1919 (nr 29); instytut J. Piłsudskiego w ame-
ryce (dalej iJPa), adiutantura Generalna naczelnego wodza (dalej aGnw), t. 62, pl. 1119: odpis 
raportu skrzyńskiego do Msz z 1 lipca 1919 (nr 3a); Maria, regina româniei, Însemnări..., vol. i, 
s. 224; H. walczak, Sojusz z Rumunią..., s. 64–75. 



139Maria królowa Rumunii...

skrzyńskiego, aby rumuni przysłali do warszawy swoich delegatów dla podję-
cia rokowań, nie ominęły też królowej Marii. wydaje się, że zabiegi monarchini 
okazały się skuteczne, albowiem w trzy dni po jej rozmowie ze skrzyńskim rząd 
rumuński 7 marca 1920 r. podjął decyzję o wysłaniu swoich delegatów do war-
szawy. rokowania nie dały jednak rezultatów, gdyż Bukareszt prowadził w tym 
czasie sondażowe rozmowy z Moskwą na temat wyrównania stosunków i nie 
chciał przez zbliżenie z rP zamykać sobie drogi do realizacji tego celu10. 

Możliwości bliższej współpracy obu państw zarysowały się po przerwa-
niu rozmów sowiecko-rumuńskich. Planom tym zdawały się sprzyjać sukcesy 
polskie w wojnie z bolszewikami. w końcu kwietnia 1920 r. do Bukaresztu zo-
stał wysłany gen. tadeusz rozwadowski. Jego kandydatura do tej misji nie była 
przypadkowa. naczelnik Państwa Józef Piłsudski uległ w tym wypadku życze-
niu króla Ferdynanda. wynikało ono zapewne z tego, że w latach 1896–1907 
rozwadowski pełnił funkcję attaché wojskowego przy poselstwie austriackim 
w Bukareszcie. w trakcie pobytu nad Damboviţą nawiązał on bliskie stosunki 
z wieloma znaczącymi rumuńskimi osobistościami, m.in. z ówczesnym następcą 
tronu Ferdynandem i jego żoną Marią. Był często zapraszany do ich rezydencji 
– pałacu cotroceni. z czasem z księżniczką Marią zaczęło go łączyć coś więcej 
niż sympatia. w swych pamiętnikach zalicza ona rozwadowskiego do bliskich 
jej, sympatycznych młodych ludzi, charakteryzując go jako zapalonego jeźdźca 
i tancerza11. 

apogeum wizyty gen. rozwadowskiego w Bukareszcie było przyjęcie wyda-
ne 8 maja przez skrzyńskiego w poselstwie polskim, na które przybyła rumuńska 
para królewska oraz czołówka miejscowych polityków i generalicji. Prowadzono 
wówczas intensywne dyskusje, które przeniosły się nawet do sypialni skrzyń-
skiego, jako jedynego spokojnego miejsca. Późno w nocy królowa dała sygnał 
do odejścia. wówczas – jak pisze kazimierz Morawski – „skrzyński [...] w oto-
czeniu całego poselstwa i świty dworskiej, sprowadził parę królewską do dolnej 
sali jadalnej na podkurek. Gdy podano szampana, królowa wzniosła w górę swój 
kielich i wypiła toast »na cześć dzielnej i zwycięskiej armii polskiej« (było to na-
zajutrz po zdobyciu kijowa). król natomiast, lojalnie zapewne strzegąc zalecanej 
mu przez swoich ministrów linii rezerwy, nie przerwał jedzenia i nie przypił się 

10 Maria, regina româniei, Însemnări zilnice (ianuarie1920 – decembrie 1920), vol. ii, Bucureşti 
2006, s. 83; H. walczak, Sojusz z Rumunią..., s. 75–82. 

11 Marie Queen of roumania, The Story of My Life, new york 1971, s. 434; M. Patelski, Generał 
broni Tadeusz Jordan Rozwadowski. Żołnierz i dyplomata, warszawa 2002, s. 39–44. 
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do toastu żony. Uczynił to dopiero wtedy, gdy energiczna władczyni wezwała go 
do tego angielską apostrofą: »Fernando, now’s your turn!«”12. 

Do nawiązania ściślejszych stosunków obu państw jednak nie doszło. 
na przeszkodzie stanęła początkowo obawa rumunów przed reakcją mocarstw 
ententy oraz projekt rP rozszerzenia aliansu o węgry. Po zmianie sytuacji mili-
tarnej Polski i podjęciu przez armię czerwoną marszu na zachód sprawa przesta-
ła być aktualna. Gdy bolszewicy znajdowali się na przedpolach warszawy, Maria, 
przebywająca w tym czasie w zurychu, z rezygnacją pisała w swoim dzienniku, 
iż Polska zostanie zapewne przemielona przez „młyny bolszewików”. obawia-
ła się też o losy własnego kraju, wobec którego bolszewicy zaczęli wywierać 
presję dyplomatyczną dla podjęcia dwustronnych rokowań, formalnie dotyczą-
cych wyrównania stosunków, w praktyce mogących doprowadzić rumunię do 
podporządkowania Moskwie. Bukareszt uchylił się od podjęcia sowieckiej ini-
cjatywy i ogłosił neutralność w toczącej się wojnie. Mimo to władze rumuńskie 
dyskretnie udzielały pomocy rP w rozmaitych formach, a na konferencji w spa 
przedstawiciel rumunii nawoływał mocarstwa zachodnie do interwencji na rzecz 
Polski. zwycięstwo wojsk polskich pod warszawą zmniejszyło niepokój rumunii 
przed inwazją sowiecką. królowa zapisała wówczas w swoim dzienniku: „Polacy 
i wrangel [tu się królowa myliła – H.w.] rozstrzygnęli z sukcesem konflikt z bol-
szewikami. chwała Bogu”13. 

Podpisanie przez bolszewików 12 października pokoju preliminaryjnego 
z Polską, zwolnienie ich wojsk z frontu zachodniego oraz ich zwycięstwa nad 
białogwardyjskimi siłami gen. Piotra wrangla i wojskami Ukraińskiej repub-
liki ludowej atamana symona Petlury wzmogły obawy Bukaresztu przed za-
grożeniem sowieckim. w tych okolicznościach wśród rumunów odżyła spra-
wa bilateralnego sojuszu z Polską. w warszawie postanowiono wykorzystać tę 
sposobność. rozmowy nie przebiegały jednak bezproblemowo, rumuni bowiem 
obawiali się popierania przez warszawę rewizjonizmu węgierskiego. aby prze-
zwyciężyć opory rumunów, skrzyński spotkał się 9 grudnia z królową Marią, 
którą przekonywał do zawarcia konwencji wojskowej z Polską dla obrony przed 
bolszewikami, którzy – jak podkreślał – obecnie stojąc nad Dniestrem, stanowią 
większe zagrożenie dla rumunii niż Polski. Marii plan skrzyńskiego wydał się 

12 k.M. Morawski, Wspomnienia, Biblioteka Jagiellońska, sygn. 8899, s. 166; Maria, regina 
româniei, Însemnări..., vol. ii, s. 140. 

13 Maria, regina româniei, Însemnări..., vol. ii, s. 231 i 239; H. walczak, Sojusz z Rumunią..., 
s. 93–103. 
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mądry i za jej sprawą następnego dnia doszło do spotkania posła rP z królem 
Ferdynandem. w rozmowie z nim poseł rP podzielał jego lęki przed niebez-
pieczeństwem napadu sowieckiego na rumunię. twierdzeniom skrzyńskiego 
przydawał wiarygodności zamach bombowy w budynku senatu w Bukareszcie, 
którego inspiratorów upatrywano w Moskwie. Poseł rP starał się też wyjaśnić 
przesłanki prowęgierskich sympatii Polaków, wskazując, że nie mają one ostrza 
antyrumuńskiego, a wynikają po części z tradycji historycznej, po części zaś są 
wynikiem antagonizmu polsko-czeskiego, skrzyński nie ukrywał „swojego oso-
bistego przekonania”, iż w wypadku zaatakowania rumunii przez wojska so-
wieckie przed finalizacją sojuszu polsko-rumuńskiego rząd rP będzie musiał 
pozostać bezczynny. król – jak widać, nie bez udziału Marii – został przekonany. 
Można sądzić, że podatność królowej na argumenty skrzyńskiego wynikała nie 
tylko z ich nieodpartej logiki. Mogło też wchodzić w grę zaangażowanie uczucio-
we królowej. Musiało coś być w pogłoskach o romansie posła rP i Marii, skoro ta 
ostatnia nazywa go w swoim dzienniku zdrobniale „ali”, a w gabinecie skrzyń-
skiego znajdowała się fotografia z inskrypcją: „a son ami, Marie”14. 

negocjacje polsko-rumuńskie rozpoczęte kilka tygodni później doprowa-
dziły ostatecznie 3 marca 1921 r. do podpisania przez polskiego ministra eusta-
chego sapiehę i jego rumuńskiego odpowiednika take ionescu przymierza obu 
państw. wcześniej, 1 marca, szef polskiej dyplomacji był goszczony w cotroceni 
przez rumuńską parę królewską. Maria, koło której siedział książę, zauważyła, iż 
jest on sympatyczny, inteligentny i świetnie się prezentuje. skonstatowała także 
ciągłe dyskusje wokół przymierza polsko-rumuńskiego. sama jednak nie anga-
żowała się w szczegóły techniczne, zdając sobie zapewne sprawę, iż finalizacja 
sojuszu jest i tak przesądzona15. 

Po zawarciu przymierza z rumunią kwestia zacieśnienia wzajemnych relacji 
stała się jednym z naczelnych postulatów władz rP. sprawą szczególnie istotną 
stało się zlikwidowanie niespójności między obowiązującą konwencją wojskową 
a układem politycznym. temu przede wszystkim miała służyć wizyta naczel-

14 aan, Ministerstwo spraw zagranicznych (dalej Msz), t. 6407: raport skrzyńskiego do Msz 
z 11 grudnia 1920 r. (nr 65b), k. 21 – 26; Maria, regina româniei, Însemnări..., vol. ii, s. 340–341; 
tejże, Însemnări zilnice (1 ianuarie – 31 decembrie 1922), vol. iV, Bucureşti 2005, s. 279; P. wan-
dycz, Aleksander Skrzyński, minister spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej, warszawa 2006, 
s.16; H. walczak, Sojusz polsko-rumuński w latach 1921–1922, w: Współcześni historycy polscy 
o Rumunii, red. t. Dubicki, toruń 2009, s. 124

15 Maria, regina româniei, Însemnări zilnice (ianuarie1921 – decembrie 1921), vol. iii, Bu-
cureşti 2006, s. 65–66; zob. też e.a. Buhman, Patru decenii în serviciul Casei regale a Româ-
niei. Memorii 1898–1940, Bucureşti 2006, s. 236.
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nika Państwa Józefa Piłsudskiego w rumunii, która doszła do skutku jesienią 
1922 r. Marszałek wraz ze świtą przybył 14 września do rezydencji królewskiej 
w sinai16. 

na dworcu przywitał go król Ferdynand, po czym powozami udano się do 
pałacu królewskiego Peleş. tam polskich gości powitały królowa Maria oraz żona 
następcy tronu, karola – księżniczka grecka Helena. królowej bardzo się po-
dobał Piłsudski. widziała w nim człowieka wielce energicznego, skłonnego do 
gwałtowności, ale jednocześnie szczerego i otwartego. Dostrzegła w nim bratnią 
duszę, z którą może się porozumieć. Miało to wpływ na dalszy przebieg wizyty, 
która, jak się wydaje, wyszła znacznie poza protokół dyplomatyczny, przynaj-
mniej jeśli chodzi o relacje Marii i Piłsudskiego. 

Po powitaniach królowa osobiście odprowadziła Marszałka do jego apar-
tamentów, a potem wydała śniadanie dla niego i niewielkiej grupy wybranych 
osób. to ona nadawała ton przy stole, usuwając w cień swego męża Ferdynanda. 
starała się nie być zbyt oficjalna i uroczysta. zmierzała do tego, aby ująć gościa 
naturalnością i prostotą17. 

tego samego dnia wieczorem odbyło się uroczyste przyjęcie. naczelnik 
Państwa zajął miejsce między królową Marią a następcą tronu karolem. król Fer-
dynand, siedzący naprzeciwko Piłsudskiego, wygłosił przemówienie o potrzebie 
„ścisłej przyjaźni i wspólnych interesach [obu narodów] w utrzymaniu pewnego 
pokoju na podstawie istniejących umów”. w odpowiedzi Piłsudski stwierdził, iż 
„ogniwem łączącym Polskę z rumunią jest to, że oba kraje wyszły z okresu wiel-
kiej udręki światowej, rumunia zjednoczoną, a Polska zmartwychwstałą, i że są 
one żywym wcieleniem zwycięstwa prawa, zwycięstwa sprawiedliwości. z tego 
podobieństwa naszych dróg niedawnej przeszłości wynika jako skutek logiczny 
[...] wspólna droga w teraźniejszości [...]. chciałoby się nieomal powiedzieć, że 
od Morza Bałtyckiego do Morza czarnego jest jeden naród o dwóch sztandarach 
narodowych”. Maria oceniła przemówienie męża jako „dobrze skierowane”, od-
powiedź Piłsudskiego natomiast jako „prostą i piękną”18. 

16 H. walczak, Wizyta Naczelnika Państwa J. Piłsudskiego w Rumunii w 1922 r., w: Józef Pił-
sudski (1867–1935). Polityk, wódz, mąż stanu, red. J. Faryś, t. sikorski, szczecin 2005, s. 83–85. 

17 Maria, regina româniei, Însemnări..., vol. iV, s. 277–278; e.a. Buhman, Patru decenii..., 
s.  50. 

18 z. sachnowski, Naczelnik Państwa w Rumunii, „kurier warszawski” z 16 września 1922 r., 
s. 3; J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. V, warszawa 1937, s. 280–281; Maria, regina româniei, În-
semnări..., vol. iV, s. 278–279. 
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następnego dnia, 15 września przed południem, odbyły się manewry strzel-
ców górskich w obecności całej rodziny królewskiej i dyplomacji. Maria wyru-
szyła na te ćwiczenia z synem Mikołajem, który był zawołanym automobilistą. 
nie dane jej było zetknąć się bezpośrednio z Piłsudskim, gdyż ten pozostawał 
z królem w towarzystwie wojskowych. Po manewrach jednak królowa ponow-
nie wysunęła się na plan pierwszy. w trakcie lunchu miała okazję dłużej poroz-
mawiać z Marszałkiem w obecności skrzyńskiego. Była zadowolona, że udało 
się rozbawić gościa. Daje się wówczas zauważyć coraz większe uleganie Ma-
rii urokowi Piłsudskiego. w swoim dzienniku zapisała: „nie ulega wątpliwości, 
że lubię naszego gościa i bardzo dobrze się z nim rozumiem. Ma sympatyczny 
sposób bycia, choć mówi źle po francusku, z rosyjskim akcentem, i artykułuje 
niektóre sylaby z komicznym odcieniem”. kilka linijek dalej stwierdziła, że bu-
dzi on jej zainteresowanie, gdyż jest „człowiekiem czynu, odważnym i silnym”. 
na wieczornym koncercie królowa także towarzyszyła Piłsudskiemu. konstato-
wała wówczas, iż bardzo dobrze czuje się w jego towarzystwie. zwróciła także 
uwagę, iż gość „jest zupełnie niemuzykalny” i chociaż koncert nie był ani długi, 
ani nudny, to Marszałek udał się na spoczynek. zauważyła przy tym, że Piłsud-
ski, mimo że ma trochę ponad 50 lat, jest człowiekiem zniszczonym i wydaje się 
starszy, niż wynikałoby z jego metryki; uświadomiła jednak sobie, iż wiódł on 
bardzo zróżnicowane życie i przez wiele lat był zesłańcem na syberii19. 

ostatniego dnia pobytu polskiej delegacji w sinai Maria w porze obiadowej 
odbyła przejażdżkę samochodową po okolicy – jak napisała w swoim dzienniku 
– z „moim dobrym Piłsudskim”. Dodała jeszcze, iż oboje czuli się w swoim towa-
rzystwie lepiej niż kiedykolwiek, a Marszałek był bardzo rozmowny20. 

Fascynacja królowej Marszałkiem chyba nie była odwzajemniona, choć 
z drugiej strony, znając krytyczny stosunek Piłsudskiego do ludzi, należy stwier-
dzić, iż zarysowany przez niego konterfekt Marii nie wyglądał najgorzej. wspo-
minając po latach wizytę w sinai, Piłsudski trafnie zauważał, iż „główny ton 
na dworze starała się narzucić królowa Maria, wykształcona, inteligentna i im-
pulsywna, a przy tym bardzo ambitna i zabiegająca o popularność. nie zdobyła 
jednak – zdaniem Marszałka – ani popularności, ani sympatii narodu. rumuni 
pragnęli widzieć w swej królowej większą dostojność, a nie tak żywy i wybucho-
wy temperament, jakim się odznaczała”. warto przy tym dodać, iż Ferdynanda 

19 Maria, regina româniei, Însemnări..., vol. iV, s. 279–280; e.a. Buhman, Patru decenii..., 
s. 250.

20 Maria, regina româniei, Însemnări..., vol. iV, s. 281. 
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ocenił naczelnik Państwa jako dobrego i poczciwego człowieka o przeciętnej 
inteligencji21. Jakże różna charakterystyka obojga małżonków!

w sinai nie ograniczano się tylko do manifestowania wzajemnych sympatii. 
trwały też intensywne rozmowy polityczne. w ich wyniku został zrealizowany 
najważniejszy cel wizyty, jakim była zmiana konwencji wojskowej i wyeliminowa-
nie dysonansu istniejącego między konwencją polityczną a militarną. od pobytu 
Marszałka zmienił się na lepsze stosunek władz rumuńskich do przedstawicieli 
rP; szczególnie odbiło się to na relacjach z miejscowym sztabem Generalnym, 
z którym rozpoczęły się wspólne prace studyjne zmierzające do podniesienia sta-
nu gotowości obu państw na wypadek zagrożenia sowieckiego22. 

Piłsudski pożegnał się z Marią w zamku Peleş 16 września wieczorem, po 
czym w towarzystwie Ferdynanda udał się na dworzec kolejowy, skąd wyruszył 
w podróż powrotną do Polski. na odjezdnym polski gość bardzo wzruszył królo-
wą, przekazując na ubogich znajdujących się pod jej opieką sumę 50 tys. lei. 

oceniając wizytę naczelnika Państwa, królowa napisała, iż przebiegała ona 
w atmosferze serdeczności i przyjaźni. za satysfakcjonujące uznała jej efekty 
polityczno-militarne. z zadowoleniem stwierdziła, że do wzajemnego porozu-
mienia obu stron doszło znacznie łatwiej i lepiej, niż wcześniej oczekiwano23. 

w trzy miesiące po wydarzeniach w sinai stanowisko polskiego ministra 
spraw zagranicznych objął poseł w Bukareszcie aleksander skrzyński. Podjął 
on zabiegi zmierzające do uplasowania współpracy polsko-rumuńskiej w ramach 
projektowanego przez siebie czwórporozumienia obejmującego Polskę, rumu-
nię, czechosłowację i królestwo serbów, chorwatów i słoweńców. wiązałoby 
się to z wstąpieniem Polski do Małej ententy24 i zastąpieniem w tym aliansie 
dotychczasowego prymatu czechosłowacji przez tandem polsko-rumuński. Fun-
damentem funkcjonowania takiego bloku miała być – oprócz asekuracji przed 
rewizjonizmem bułgarskim i węgierskim – obrona przed zagrożeniem ze strony 
niemiec i rosji. skrzyński liczył na to, iż czynnikiem sprzyjającym realizacji 
tego projektu będzie wizyta rumuńskiej pary królewskiej w Polsce. 

21 a.l. korwin-sokołowski, Fragmenty wspomnień 1910–1945, warszawa 1987, s. 75–77; 
F. anghel, Construirea sistemului „Cordon Sanitaire”. Relaţii româno-polone 1919–1926, cluj- 
-napoca 2003, s. 172. 

22 H. walczak, Wizyta Naczelnika Państwa..., s. 89–91. 
23 Maria, regina româniei, Însemnări... vol. iV, s. 281.
24 szerzej o Małej entencie: a. essen, Polska a Mała Ententa, 1920–1934, warszawa–kraków 

1992.
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Przygotowania związane z przyjazdem Ferdynanda i Marii rozpoczęły 
się w połowie kwietnia 1923 r. odwiedziny uznano za odwzajemnienie wizyty 
naczelnika Państwa w sinai z roku ubiegłego. Gdy uzgodniony był już termin 
i wstępny program pobytu, 26 maja podał się do dymisji rząd władysława si-
korskiego, w którym szefem dyplomacji był skrzyński. Dwa dni później powstał 
centroprawicowy gabinet wincentego witosa z Marianem seydą jako ministrem 
spraw zagranicznych. czas wizyty trzeba było przesunąć25. 

Pociąg z rumuńską parą królewską, której towarzyszyli premier Brătianu 
i minister spraw zagranicznych Duca, przekroczył granicę z Polską i stanął na 
peronie dworca kolejowego w Śniatyniu 23 czerwca późnym popołudniem. na-
stąpiło powitanie króla, przy którym rolę honorowego adiutanta objął gen. roz-
wadowski. Przedstawił on królowi płk. wacława Przeździeckiego, mającego peł-
nić funkcję honorowego adiutanta przy królowej Marii. oprócz niego monarchini 
miała towarzyszyć Melania rozwadowska, córka generała. królowa początkowo 
obserwowała przebieg wydarzeń z okna wagonu. Dopiero po oficjalnym przywi-
taniu króla była ona fetowana na peronie przez grupę dziewcząt26. 

Pociąg z rumuńskimi gośćmi dotarł do stolicy Polski 24 czerwca w godzi-
nach porannych. na dworcu, w asyście oddziałów wojskowych, zostali oni powi-
tani przez prezydenta rP stanisława wojciechowskiego, premiera witosa, mar-
szałka Piłsudskiego i innych. kilka pierwszych godzin po przyjeździe upłynęło 
parze królewskiej na czynnościach protokolarnych i oglądaniu oddanego do ich 
dyspozycji pałacu łazienkowskiego. Doszło też do prywatnego spotkania z alek-
sandrem skrzyńskim. okazał on wielkie zadowolenie z przyjazdu Ferdynanda 
i Marii; jednocześnie jednak – jak zanotowała królowa – był „bardzo smutny”, 
ponieważ kilka tygodni wcześniej utracił stanowisko ministra spraw zagranicz-
nych27.

Po południu Ferdynand i Maria udali się na śniadanie do Belwederu – re-
zydencji szefa państwa, gdzie obecny był także marszałek Piłsudski. Prezydent 
wojciechowski jawił się królowej jako „spokojny, miły staruszek mówiący trochę 

25 H. walczak, Wizyta rumuńskiej pary królewskiej w Polsce w czerwcu 1923 r., w: Post ho-
minum memoriam. Profesorowi Januszowi Farysiowi – uczniowie i przyjaciele, Gorzów wlkp. 
2009, s. 118–119.

26 M. Patelski, Królewskie peregrynacje po Polsce. Prasa o wizytach Ferdynanda I i Karola II 
w Rzeczypospolitej Polskiej, w: Stosunki polsko-rumuńskie w XX wieku, red. M. Patelski, M. Bia-
łokur, toruń 2010, s. 66–67; H. walczak, Wizyta rumuńskiej pary..., s.121. 

27 Maria, regina româniei, Însemnări zilnice (1 ianuarie – 31 decembrie 1923), vol. V, Bucu-
reşti 2006, s. 244; e.a. Buhman, Patru decenii..., s. 256; M. Patelski, Królewskie peregrynacje..., 
s. 67–68; H. walczak, Wizyta rumuńskiej pary..., s. 123–124. 
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po angielsku, ale rozumiejący dobrze” ten język. Mniej łaskawa była królowa dla 
żony prezydenta, swojej imienniczki Marii wojciechowskiej. Pisała, że małżonka 
prezydenta była osobą prostoduszną o twarzy starej i pospolitej; wzbudzała jed-
nak sympatię, ale też i wzmagała poczucie wyższości. królowa zwracała uwagę 
na fakt, iż prezydentowej brak było elegancji i że była ona całkowicie pozbawiona 
wszelkiego stylu i uroku. charakterystykę tę dopełniała konstatacja, iż nie można 
się z nią porozumieć „w żadnym języku”28. 

kontrastem była tu królowa. Jak zanotowała przydana jej do towarzystwa 
Jadwiga sosnkowska (żona gen.kazimierza sosnkowskiego), monarchini, mając 
przeszło 50 lat, „wyglądała o wiele młodziej; miała piękne blond włosy [...] oka-
załą, ale zgrabną figurę. [...] Jej uśmiech był tak sympatyczny i tak pełen życz-
liwości, że nie mieliśmy wątpliwości co do jej chęci [...] szczerego pragnienia 
nawiązania z nami przyjaznych stosunków”29. 

Jak wspomniano, na śniadaniu u pary prezydenckiej był również obecny 
Piłsudski. królowa przed spotkaniem bardzo dopytywała się o niego, a gdy się 
pojawił, „powitanie ich było bardzo serdeczne”. Marszałek był w znakomitym 
humorze, „żartował i dowcipkował, wspominając swoją wizytę w rumunii”. 
w opinii sosnkowskiej królowa była w centrum zainteresowania, natomiast na 
Ferdynanda, którego warszawska ulica nazwała „strażakiem” (od noszonego 
przezeń złocistego hełmu, podobnego do kasku strażackiego), „zwracano mniej-
szą uwagę”30. 

Późnym popołudniem prezydent wojciechowski udekorował króla Ferdy-
nanda i królową Marię insygniami wielkiej wstęgi orderu orła Białego. Było to 
najwyższe polskie odznaczenie i widomy dowód docenienia wkładu pary królew-
skiej w urzeczywistnienie idei aliansu polsko-rumuńskiego31. 

wieczorem odbyło się na zamku królewskim uroczyste przyjęcie wydane 
przez parę prezydencką na cześć rumuńskich gości. zamek zachwycił królową 
bardzo pięknymi komnatami i wspaniałymi gobelinami w toaście wzniesionym 
na cześć Ferdynanda i Marii wojciechowski powiedział m.in.: „węzły łączące 
Polskę i rumunię nie polegają wyłącznie na głębokiej przyjaźni między dwoma 

28 Maria, regina româniei, Însemnări..., vol. V, s. 243–244. 
29 J. sosnkowska, w.t. kowalski, W kręgu mitów i rzeczywistości, warszawa 1988, s. 21.
30 Maria, regina româniei, Însemnări..., vol. V, s. 244–245; J. sosnkowska, w.t. kowalski, 

W kręgu mitów..., s. 21; e.a. Buhman, Patru decenii..., s. 256.
31 Maria, regina româniei, Însemnări..., vol. V, s. 245; H. walczak, Wizyta rumuńskiej pary..., 

s. 124. 
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sprzymierzeńczymi narodami, ale wytworzone są również przez ścisłą wspól-
ność dążeń i interesów, które wyłączając wszelkie różnice zapatrywań, wskazują 
obu naszym krajom drogę mającą prowadzić je do urzeczywistnienia wspólnego 
ideału. sojusz polsko-rumuński tworzy trwałą podstawę współpracy, mającej na 
celu utrzymanie pokoju okupionego tak ciężkimi ofiarami i pomoże zrealizo-
wać istniejące traktaty, wypływające z nich korzyści oraz wskazane przez nie 
szczytne posłannictwo”. na słowa te Ferdynand odrzekł, iż oba narody „mają do 
spełnienia tę samą misję: utrwalić na zawsze pokój dla ułatwienia europie pod-
jęcia na nowo i rozwinięcia jej dzieła postępu i cywilizacji. oparty na uczuciach 
obu narodów oraz na ich stałych interesach sojusz nasz – kontynuował monarcha 
– odpowiada tej wielkiej i potężnej konieczności europejskiej. Uciążliwa a owoc-
na praca, jaką w ten sposób jesteśmy obarczeni, wymaga bezpieczeństwa, do 
którego utrwalenia przyczynią się manifestowania naszego sojuszu”32.

Późnym wieczorem w salonach zamku królewskiego miał miejsce raut, 
w którym uczestniczyły pary królewska i prezydencka, przedstawiciele sejmu 
i senatu, hierarchowie duchowni, ministrowie oraz ludzie pióra i artyści. na kon-
cercie fetującym dostojnych gości występowały gwiazdy opery warszawskiej 
z udziałem orkiestry pod batutą emila Młynarskiego. królowej podobał się re-
pertuar, który był zróżnicowany, oraz sam koncert, uznany przez nią za dobry33.

Drugiego dnia wizyty, 25 czerwca w godzinach porannych, odbyła się 
wielka rewia wojskowa urządzona na cześć rumuńskich gości na Polach Moko-
towskich. okazała się ona nad wyraz udana. królowa była pełna uznania dla 
wyposażenia, uzbrojenia i umundurowania żołnierzy polskich. zwróciła uwagę 
na „piękne i zadbane” konie kawaleryjskie i artyleryjskie. chwaliła dziarskość 
i prezencję oficerów34. armia polska niewątpliwie zyskała na wartości w oczach 
rumuńskich sojuszników.

tego dnia po południu król i prezydent rP wraz z małżonkami i towarzy-
szącymi osobami złożyli wizytę w ratuszu warszawskim. Goście rumuńscy, 
w ocenie Marii, zostali świetnie przyjęci. Prezes rady Miejskiej, senator ignacy 

32 Przyjęcie w Stolicy Królewskich Sprzymierzeńczych Gości, „kurier Poranny” z 25 czerwca 
1923 r., s. 2; Maria, regina româniei, Însemnări..., vol. V, s. 245; M. rataj, Pamiętniki 1918–1927, 
warszawa 1965 s. 165; M. Patelski, Królewskie peregrynacje..., s. 69.

33 Maria, regina româniei, Însemnări..., vol. V, s. 245; e.a. Buhman, Patru decenii..., s. 256; 
M. Patelski, Królewskie peregrynacje..., s. 70; H. walczak, Wizyta rumuńskiej pary..., s. 125. 

34 Maria, regina româniei, Însemnări..., vol. V, s. 246–247; J. sosnkowska, w.t. kowal-
ski, W kręgu mitów..., s. 22; M. Patelski, Królewskie peregrynacje..., s. 70; H. walczak, Wizyta 
rumuńskiej pary..., s. 126.
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Baliński, wyraził ufność, iż „tradycyjne stosunki między rumunią a Polską będą 
się rozwijały z dnia na dzień we wszystkich dziedzinach myśli i pracy, wiedzy 
i sztuki, przemysłu i handlu, które to poza polityką łączą i spajają przyjazne na-
rody dla rozwoju ich dobrobytu i zachowania pokoju”. królowej spodobała się 
odpowiedź Ferdynanda, który w dłuższym przemówieniu wyraził wdzięczność 
za serdeczne przyjęcie i zakończył słowami: „niech żyje Polska, niech żyje sto-
lica Polski”, co zostało przyjęte z aplauzem przez obecnych na sali. w tonie zbli-
żonym do wypowiedzi Balińskiego zabrał głos reprezentant związku polskich 
stowarzyszeń kulturalnych adam hr. zamoyski. królowa znała go z czasów, gdy 
był adiutantem cara Mikołaja ii i spotkanie z nim sprawiło jej radość35. 

Późnym popołudniem, po krótkim wypoczynku, Ferdynand i Maria wyru-
szyli zwiedzać pałac w wilanowie, należący do rodziny Branickich. rezydencja 
Jana iii sobieskiego wywarła duże wrażenie na monarchini. skonstatowała, iż 
Polacy wkładają wiele wysiłku w podtrzymywanie pamięci o dawnej świetno-
ści i wspaniałych pozostałościach okresu, gdy znajdowali się wśród pierwszych 
państw europy. Marii sprawiało trudności zapamiętanie wszystkich szczegółów 
z tym związanych, ale obiecała sobie, że po powrocie do kraju będzie studiować 
historię Polski. na terenie pałacu odbyło się również garden party wydane przez 
Branickich na cześć rumuńskiej pary, z udziałem przedstawicieli polskiej arysto-
kracji. królowa dostrzegała świetne maniery mężczyzn, których wyróżniał także 
słuszny wzrost i postawna sylwetka. na przyjęciu obecny był skrzyński. Maria 
zauważyła jego ogromne zdegustowanie faktem, że nie znajduje się wśród tych, 
którzy oficjalnie przyjmują parę królewską. niemniej starał się on bywać tam, 
gdzie mógł, wyrażając swoją radość z pobytu rumuńskich gości. królowa nie 
dziwiła się temu, gdyż właśnie były poseł w Bukareszcie zrobił najwięcej, aby 
wizyta delegacji rumuńskiej doszła do skutku36.

wieczorem odbyło się w poselstwie rumuńskim uroczyste przyjęcie, które 
wydał na cześć swoich monarchów poseł alexandru Florescu. królowa, która 
na wcześniejszych oficjalnych uroczystościach siedziała obok kardynała kakow-
skiego, została teraz ulokowana obok Macieja rataja – marszałka sejmu. Maria 

35 Maria, regina româniei, Însemnări..., vol. V, s. 248–249; M. Patelski, Królewskie pere-
grynacje..., s. 70; H. walczak, Wizyta rumuńskiej pary..., s. 126–127.

36 Maria, regina româniei, Însemnări..., vol. V, s. 249–250; e.a. Buhman, Patru decenii..., 
s. 256. 
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chwaliła sobie tę zmianę, gdyż rataj mówił na tyle dobrze po francusku, że moż-
na było z nim przeprowadzić interesującą rozmowę37. 

Głównym punktem programu ostatniego dnia pobytu (26 czerwca) Fer-
dynanda i Marii w warszawie były wielkie manewry wojskowe na poligonie 
w rembertowie. w trakcie jazdy pociągiem do tej miejscowości Maria znalazła 
się wśród wojskowych „pochylonych nad mapami i rozprawiających o planach bi-
tew”. królowa zapewne nie była tym szczególnie zainteresowana. stąd też wielką 
radość sprawiła jej obecność „starego przyjaciela” Piłsudskiego, z którym zawsze 
chętnie konwersowała. na poligonie królowa postanowiła, iż w czasie ćwiczeń 
odbędzie przejażdżkę konną po okolicy. w czasie wycieczki Maria i jej otoczenie 
znaleźli się w centrum ataku kawalerii, co stanowiło dla królowej „naprawdę 
ładny obraz”, a jej otoczenie wprawiło w wielki niepokój. na szczęście jednak 
monarchini nie poniosła żadnego szwanku38. 

Po powrocie z rembertowa para królewska wydała w swojej rezydencji 
w łazienkach obiad na cześć prezydenta rP. Maria zajęła miejsce między Pił-
sudskim a szefem państwa polskiego. rozmowa z Marszałkiem, początkowo za-
bawna, przybrała poważny przebieg. Piłsudski opowiadał o swojej znajomości 
z wojciechowskim w czasach, gdy obaj byli rewolucjonistami i przez cztery lata 
mieszkali pod jednym dachem. Podkreślał, iż przyszły prezydent dbał nie tylko 
o siebie, ale i o jego utrzymanie i ubranie oraz cierpliwie opiekował się nim w cho-
robie. obecnie z niestrudzoną cierpliwością – kontynuował Piłsudski – opiekuje 
się on swoją żoną, która cierpi na chorobę nerwową. widząc w królowej życzli-
wą, empatyczną słuchaczkę, Marszałek wspomniał jej o chorobie nowotworowej 
i związanych z nią cierpieniach swojej najmłodszej siostry ludwiki. Jak pisała 
Maria – oboje mieli łzy w oczach i byli bardzo sobie bliscy39. 

Po obiedzie para królewska udała się w asyście eskorty wojskowej na wyści-
gi konne. zgromadzona publiczność przywitała tam Marię i Ferdynanda z wielką 
pompą. Główną adresatką aplauzów była królowa, co też odnotowała w swoim 
dzienniku z niekłamaną satysfakcją. następnie odbyła się krótka pożegnalna ko-
lacja wydana przez prezydenta wojciechowskiego oraz galowe przedstawienie 

37 Maria, regina româniei, Însemnări..., vol. V, s. 250; por. M. rataj, Pamiętniki..., s. 165. 
38 Maria, regina româniei, Însemnări..., vol. V, s. 251–253; J. sosnkowska, w.t. kowalski, 

W kręgu mitów..., s. 21; e.a. Buhman, Patru decenii..., s. 256. 
39 Maria, regina româniei, Însemnări..., vol. V, s. 253.
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w teatrze wielkim. zrobiło ono na królowej wielkie wrażenie. stwierdziła, iż 
rzadko można usłyszeć i zobaczyć tak dobre występy40. 

Ferdynand i Maria opuścili warszawę 27 czerwca krótko po północy, żegna-
ni przez prezydenta rP, byłego naczelnika Państwa, premiera i innych dostojni-
ków. celem podróży, w której towarzyszył im aleksander skrzyński, a asystowali 
przedstawiciele polskich ministerstw, był kraków. Pociąg przybył tu w godzinach 
porannych. na dworcu delegacji rumuńskiej oczekiwali m.in. wojewoda krakow-
ski kazimierz Gałecki, dowódca okręgu korpusu gen. Józef czikiel, prezydent 
miasta Jan kanty Federowicz. Para królewska została powitana przez wojewo-
dę i prezydenta miasta. następnie goście wśród wiwatów mieszkańców udali się 
na zwiedzanie kościoła Mariackiego, gdzie polichromię i ołtarz wita stwosza 
objaśniał im historyk sztuki, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego Jerzy Myciel-
ski. następnie zwiedzano katedrę i zamek na wawelu, gdzie w rolę przewod-
ników wcielili się wspomniany już prof. Mycielski oraz rektor akademii sztuk 
Pięknych, prof. adolf szyszko-Bohusz. zarówno kościół Mariacki, jak i wawel 
wywarły na królowej wielkie wrażenie. kolejnym miejscem, które odwiedziła 
para królewska, były saliny wielickie. tu Maria była raczej rozczarowana, gdyż 
w slanic w rumunii były bardziej imponujące obiekty tego rodzaju. Po pożegnal-
nym przyjęciu u wojewody Gałeckiego Maria i Ferdynand wraz z towarzyszącymi 
osobami wyruszyli do łańcuta, zaproszeni tam przez ordynata alfreda Potockiego. 
Przed wyjazdem królowa poczuła się w obowiązku podziękować prof. Mycielskie-
mu za jego objaśnienia dotyczące zwiedzanych miejsc i wyraziła „żal, że nie mogła 
dłużej korzystać z jego wiedzy”. to prawdopodobnie jego dotyczyło stwierdzenie 
z jej dziennika o „uroczym starym profesorze Uniwersytetu”, dla którego nie ma 
żadnego problemu, czy rozmowa toczy się po francusku, czy po niemiecku41. 

Do łańcuta delegacja rumuńska dotarła 27 czerwca wieczorem. Przybyłych 
powitał ordynat Potocki. cały następny dzień (28 czerwca) zwiedzano zamek 
z okolicami, stadninę i urządzenia gospodarcze. szczególny zachwyt królowej 
wzbudziły komnaty zamku z ich wyposażeniem oraz hodowane konie, które 
Maria miała okazję wypróbować w jeździe. wizyta w łańcucie kończyła pobyt 
w Polsce delegacji rumuńskiej, która przez lwów powróciła do kraju42. 

40 tamże, s. 254–255; M. Patelski, Królewskie peregrynacje..., s. 72–73. 
41 Królestwo rumuńscy w Krakowie, „czas” z 29 czerwca 1923 r., s. 3; Maria, regina româniei, 

Însemnări..., vol. V, s. 256–260. 
42 Maria, regina româniei, Însemnări..., vol. V, s. 261–266; H. walczak, Wizyta rumuńskiej 

pary..., s. 132. 
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wizycie rumuńskiej pary królewskiej i towarzyszących jej polityków nada-
no wyjątkowo efektowną oprawę. Dla władz polskich miała ona charakter presti-
żowy, gdyż stanowiła pierwsze po odzyskaniu niepodległości wydarzenie mię-
dzypaństwowe tej rangi. Była ona w najdrobniejszych szczegółach przygotowana 
przez aleksandra skrzyńskiego. Dzięki niej chciał on nie tylko podnieść rangę 
państwa polskiego, ale doprowadzić poprzez osobiste kontakty rumuńskich gości 
z polskimi politykami i wojskowymi do ugruntowania sojuszu obu państw i wej-
ścia na drogę budowy czwórporozumienia. Przebieg wizyty pozwala dostrzec, 
iż osobiste kontakty zostały zacieśnione, co szczególnie widać na przykładzie 
królowej Marii i marszałka Piłsudskiego. Jednakże skrzyńskiemu nie było dane 
zdyskontować tego politycznie, albowiem po upadku rządu sikorskiego i objęciu 
władzy przez gabinet witosa Marian seyda, następca skrzyńskiego w Msz, nie 
miał zrozumienia dla jego koncepcji i traktował odwiedziny delegacji rumuńskiej 
jedynie w kategoriach informacyjnych. Dla byłego posła w Bukareszcie był to 
osobisty dramat; jego wysiłek zdawał się zmarnotrawiony. Żegnając się z rumuń-
ską parą królewską w łańcucie, skrzyński wyglądał według Marii „jak zagubio-
ny pies i patrzył na odjeżdżający pociąg oczyma pełnymi bolesnej nostalgii”43. 

w okresie funkcjonowania rządu witosa doszło do oziębienia stosunków 
politycznych na linii warszawa–Bukareszt i stan taki trwał aż do końca lipca 
1924 r., tj. do objęcia resortu spraw zagranicznych przez skrzyńskiego. nie wy-
nikało to jednak z chęci Polski odejścia od aliansu, ale było rezultatem miernych 
kwalifikacji i pasywności Mariana seydy i Maurycego zamoyskiego na stano-
wisku ministra spraw zagranicznych. objęcie władzy we Francji przez gabinet 
Éduarda Herriota i wykazywane przezeń tendencje do porozumienia z niemcami 
oraz zsrr, współgrające z podobnym kursem (zwłaszcza w polityce względem 
niemiec) wielkiej Brytanii, zmuszały skrzyńskiego do dostosowania polskiej 
polityki zagranicznej do tendencji panujących nad tamizą i sekwaną. aby zy-
skać atut wobec niemiec, których pozycja na arenie europejskiej znacząco wzro-
sła w tym czasie, skrzyński podjął rozmowy z zsrr na temat paktu o nieagre-
sji. w celu zachęcenia Moskwy do realizacji tego projektu zdecydował się na 
zniwelowanie jednoznacznie antysowieckich akcentów w podpisanym w 1926 r. 
polsko-rumuńskim traktacie gwarancyjnym. Była to swego rodzaju demonstracja 
odejścia od dotychczasowego modelu przymierza, poczyniona na użytek Paryża 

43 Maria, regina româniei, Însemnări..., vol. V, s. 266. 
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i londynu. w rumunii traktowano rzecz podejrzliwie44. Można sądzić, że oprócz 
polityków nastawienie takie prezentowali również Maria i Ferdynand.

odpowiednia koniunktura dla wzmocnienia aliansu obu państw pojawiła 
się dopiero w 1928 r. z polecenia marszałka Piłsudskiego podjęto zabiegi na rzecz 
intensyfikacji współpracy z rumunią, przede wszystkim w sprawach polityczno- 
-wojskowych i gospodarczych. w dążenia te wpisywała się podróż Marszałka do 
rumunii latem 1928 r. wpływ królowej Marii na politykę zagraniczną rumunii 
był już w tym czasie niewielki. Po śmierci króla Ferdynanda (20 lipca 1927 r.) 
punkt ciężkości w tym zakresie przesunął sią na regentów (patriarcha Miron cri-
stea, ks. Mikołaj i prezes sądu kasacyjnego Gheorghe Buzdugan), sprawujących 
władzę w imieniu małoletniego króla Michała, oraz szefa rządu45.

Być może licząc na jej wpływy, a może z sentymentu, Piłsudski spotkał 
się dwukrotnie z królową wdową – 23 sierpnia 1928 r. w zamku Peleş w sinai 
i 29 sierpnia w Mamai. rozmawiano o sytuacji politycznej rumunii, stosunkach 
wewnątrz rodziny królewskiej i przyszłości sojuszu polsko-rumuńskiego. za-
pewne w tej ostatniej kwestii rozmawiał w Balciku z królową minister zaleski, 
gdy w październiku przebywał z oficjalną wizytą w rumunii46. 

relacje polsko-rumuńskie stopniowo się zacieśniały. wymierne rezultaty 
dość szybko były widoczne w sferze gospodarczej i kulturalnej. w tej ostatniej 
kwestii zaznaczył się udział królowej Marii. wzięła ona bowiem udział w zwie-
dzaniu wystawy sztuki polskiej w Bukareszcie, którą otworzył regent constantin 
sărăţeanu. największe uznanie publiczności zyskały sobie wtedy rzeźby Xawe-
rego Dunikowskiego i Henryka kuny oraz obrazy Juliana Fałata, kazimierza 
sichulskiego, Bronisława Jamonta i grafiki władysława skoczylasa i zofii stry-
jeńskiej47. 

Powrót karola ii w czerwcu 1930 r. do kraju spowodował całkowite usunię-
cie w cień królowej Marii. Mimo że nie odgrywała odtąd praktycznie żadnej roli 
politycznej, sentyment do jej osoby pozostał po stronie polskiej. Jego wyrazem 

44 szerzej: H. walczak, Sojusz z Rumunią..., s. 205–302. 
45 H. Bułhak, Polska a Rumunia 1918–1939, w: Przyjaźnie i antagonizmy. Stosunki Polski z pań-

stwami sąsiednimi w latach 1918–1939, red. J. Żarnowski, warszawa 1977, s. 325–327; H. walczak, 
Sojusz z Rumunią..., s. 324–345; G. Gauthier, Missy..., s. 295–311; e.a. Buhman, Patru decenii..., 
s. 314. 

46 F. anghel, Despre o călătorie puţin cunoscută a lui Piłsudski în România, august–octombrie 
1928, w: Istorie şi societate. Culegere de studii de istorie modernă şi contemporană, red. c. Buşe, 
i. căzan, Bucureşti 2000, s. 148–149; H. walczak, Sojusz z Rumunią..., s. 345, 406.

47 aan, Msz, t. 6426: raport prasowy nr 13 za czas od 13 maja do 11 czerwca 1930 r., k. 327–
328. 
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były wizyty u królowej Józefa Piłsudskiego w październiku 1931 r. i prezydenta 
Mościckiego w czerwcu 1937 r. charakterystyczne, że prasa rumuńska nie wspo-
minała o nich48. 

królowa Maria zmarła 18 lipca 1938 r. w sinai i została pochowana w klasz-
torze curtea de argeş. w Polsce pozostawiła po sobie dobrą pamięć jako ta, 
która przyczyniła się do narodzin aliansu polsko-rumuńskiego. w prasie polskiej 
ukazały się o niej ciepłe wspomnienia, artykuły i wzmianki49, a 24 lipca odbyło 
się w katedrze prawosławnej św. Marii Magdaleny w warszawie nabożeństwo 
żałobne z udziałem m.in. marszałka edwarda rydza-Śmigłego, zastępującego 
prezydenta rP, i wicepremiera eugeniusza kwiatkowskiego, reprezentującego 
szefa rządu50. 

królowa Maria odegrała znaczącą rolę w dojściu do skutku i okrzepnięciu 
aliansu polsko-rumuńskiego. właściwie pojmowała ona rację stanu swego kraju, 
co znajdowało wyraz w kontaktach z polskimi politykami i dyplomatami. w ich 
trakcie nie poruszano może kwestii szczegółowych, ale dzięki królowej tworzo-
na była sprzyjająca atmosfera, służąca zbliżeniu obu państw. niebagatelną rolę 
w nawiązywaniu i utrzymywaniu tych kontaktów odgrywał bujny temperament 
Marii, którą fascynowały i przyciągały wybitne osobowości. taki format prezen-
towali gen. rozwadowski, poseł skrzyński, minister sapieha i przede wszyst-
kim marszałek Piłsudski. nic też dziwnego, że pozytywne nastawienie do nich 
musiało rzutować i na sposób postrzegania przez królową polsko-rumuńskiego 
przymierza. 

48 w. Jędrzejewicz, J. cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego, 1867–1935, t. iii: 1926–
1935, wrocław–kraków 1994, s. 224; e.a. Buhman, Patru decenii..., s. 351, 420.

49 w. wohnout, Berło i pióro, „tygodnik ilustrowany” z 31 lipca 1938 r., s. 585; Królowa Maria 
rumuńska, „czas” z 23 lipca 1938 r., s. 5; Królowa Maria zmarła, „Dziennik Poznański” z 20 lipca 
1938 r., s. 2; Ostatnia droga królowej Marii, tamże, 26 lipca 1938 r., s. 3; Zgon królowej matki 
rumuńskiej, „kurier Bydgoski” z 20 lipca 1938 r., s. 3; Królewski pogrzeb w Rumunii, tamże, 
26 lipca 1938 r., s. 3. 

50 H. Pakula, Ultima romantică..., s. 527–530; G. Gauthier, Missy..., s. 334–335; Uroczystości 
żałobne w Bukareszcie, „Polska zachodnia” z 25 lipca 1938 r., s. 2. 
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queen marie of romania  
and the 1919–1938 poliSh-romanian alliance

Summary

Queen Marie (1875–1938) played a significant role in the Polish-romanian alliance ma-
terializing in 1921. she also contributed to its firm establishment in subsequent years. 
she had the right understanding of the reason of state of her country, which was reflected 
in her contacts with Polish politicians and diplomats. although the matters discussed 
during those meetings might not have been detailed questions, still it was thanks to the 
Queen that an atmosphere was formed which favored rapprochement between the two 
states. 

Marie’s rich temperament played a role of no small importance in establishing and 
maintaining such contacts, as she was fascinated and attracted by outstanding personali-
ties. General tadeusz rozwadowski, Polish MP aleksander skrzyński, foreign minister 
eustachy sapieha and, most of all, marshal Józef Piłsudski were all people of such stat-
ure. therefore, it is no wonder that her positive attitude towards them was bound to affect 
the way in which the Queen perceived the Polish-romanian alliance.

Henryk Walczak


