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MONARHIE $I EXIL

Suverani gi drepturi

A ctele monarhice, precum abdiclrile, dezmogtenirile sau desemnirile

Atestamentare, la fel ca gi prescripliile, sunt suslinute de principii de

bazialedreptului interna(ional. De fapt, principiile dreptului internalional

glerneazd statutul caselor regale domnitoare, ca gi pe al celor detronate

ilegal. Cele mai multe statute ale caselor regale europene (domnitoare sau

fost-domnitoare) igi au originea in dreptul internalional, legi care s-au dez-

voltat din Evul Mediu Ei Renagtere. Dreptul internalional a fost inilial
ghidat sub conducerea monarhilor, datoriti necesitilii de a evita disputele

dinastice, care generaseri fie rizboaie, fie revolte majore in societate. in
acest context, ,,legea privat[ a familiei (succesiunea) devenea parte nu

numai a legii constitulionale, dar gi a dreptului interna(ional public"l. Tot

dreptul internalional a fost apllcat gi atunci cind a fost invocati Convenlia

European[ a Drepturilor Omului, pentru demararea procesului de schim-

bare a succesiunii la tronul britanic, lege care a intrat in vigoare din priml-
vara lui 2015. Alte asemenea acte internalionale, de exemplu Convenlia

Naliunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare a fe-

meii2, sunt in misurl s[ modifice legislaliile interne din regate, in privinla

aplicirii principiului primogeniturii egale.

I Benno Teschke ,The Alyth of 1648: Class, Geopolitics, and the Making of Modern Inter-

national Relations (Mitul anului 1648. Clasele, geopolitica ;i construirea rela{iilor inter-

nalionale mo derne), Yerso, 2003, p. 227 .

2Adoptati de Adunarea Generali a Organizafiei Na[iunilor Unite la 18 decembrie 1979.
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Pe langi aceste chestiuni din monarhiile funcfionale, gi complexa pro-
blematici a exilului poate fi priviti sub incidenfa dreptului interna]ional.
insi, mai intii, trebuie cunoscute qi inlelese aspectele istorice complicate
ale perioadei Rizboiului Rece, cu atdt mai mult, cu cdt accesul la aceste

informa{ii nu a fost posibil decenii intregi, multe fonduri qi documente
fiind inchise gi acum.

De-a lungul istoriei, suveranitatea a presupus exercitarea unor drep-
turi fundamentale, cum sunt: /us Imperii (lat. dreptul de a conduce), lus
Gladii (lat. dreptul justiliar de a impune respectul 9i reprezentarea sim-
bolicl prin intermediul regaliei3),Ius Maiestatis (lat. dreptulde a fi onorat,
respectat gi protejat) sau las Honorum (lat. dreptul de a recompensa gi

onora meritul gi virtutea). in cazul pierderii teritoriului - patria - de
citre un monarh, acesta nu-qi pierde drepturile, ci le conservi. Primele
doad,,lus Imperii qi Ius Gladii, sunt suspendate, inactive sau puse in agtep-
tare. Regele Mihai, ca gi alli suverani din exil, a rlmas mai departe monarh,
pentru c[ titlul nu se pierdea, existdnd o suveranitate pe care a purtat-o cu
sine, dincolo de hotarele RomAniei.

Exilul regal reprezintd o stare existenfiali, impusi prin schimbarea
regimului politic, in urma unor lovituri de stat, revolufii sau rizboaie. Exi-
lul are consecinfe la nivel individual, pentru fiecare membru al familiilor
regale, iar la nivel statal, institulia monarhic[ gi dinastia sunt inliturate
(prin fo4i, prin uzurpare). La fel, suprimate sunt gi vechile valori qi sim-
boluri politice, culturale, elitele fiind inchise, deportate, ucise ori nevoite
si-gi pdriseascl patria; diploma{ii aflali la posturi nu mai revin in statele
care igi schimb[ regimul politic in mod brutal.

Exilurile regale din secolul XX s-au produs in urma conflictelor mili-
tare majore, c6nd noile sfere de influenli qi structuri politice au determinat
trasarea frontierelor. Acestea au dus la schimbdri de regimuri politice: in
urma Primului R[zboi Mondial, marile imperii au dispdrut, republicile
luand locul monarhiilor. Dupd al Doilea Rlzboi Mondial, monarhiile din
Estul Europei au fost inlocuite de republici comuniste situate in sfera de
influenli a URSS - state devenite captive ideologiei $i mentahtafilor aces-

tui gen de totalitarism.

3 Coroana, sceptrul, mantia qi alte insemne ale puterii supreme regale, purtate la in-
coronare sau la ceremonii speciale.
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Teama comuniqtilor de modelul |uan Carlos

Q erviciile de informalii comuniste i-au supravegheat gi monitorizat atent

tJpe foqtii suverani gi emigra{ia politice din llrile respective. Teama Secu-

riti{ii comuniste romAne fa!6 de revenirea la monarhie a fost permanenti,

lucru care poate fi observat din notele gi rapoartele Securitlfii, exemplul

regelui |uan Carlos 14 al Spaniei fiind emblematic.

Astfel,la scurt timp dupd clderea Zidului Berlinului, pe 19 noiembrie

1989, intr-o telegrami de la Paris a Securitilii, era transmis interviul acor-

dat de rege pentru Figaro Magazine, iar in textul tradus fuseseri inserate

codificat nume de persoane, state gi localitlfi. Codificarea avea nuan[e mai

curind comice, fiind folosite uneori denumiri ironice la adresa dictatorului,

care circulau printre romdni, ca,,Danubiul" sau ,,Dundrea gAndirii":

,,1n debandada generali a comunismului din Est, rimine o mare bu-

cat[ de banchizl Ceahliul [Rominia] lui C... [Ceaugescu]. La Bugteni

[Bucuregti], nu se pune problema dezghelului, dimpotrivl, Dunirea
gdndirii, denumirea oficiali a lui C... [Ceaugescu], accelereazi pro-

gramul siu care vizeazi si fac[ Ceahliul tabula rasa. . . Atunci, singura

speran(I r[mine in striinitate - in Movila [Rusia], unde Gorbaciov

suporti din ce in ce mai riu tiranozaurul ceahlluan. in Breaza [Elve]ial,
de asemenea, aproape de Gdiegti [Geneva], unde trdiegte STRAINUL,

baronul care a gtiut sI-i reziste lui Hitler, ca sd fie apoi exilat de Stalin.

O solulie ca in Midia [Spania] ar fi posibili? Strlinul ar putea fi un

|uan Carlos ceahlluan?"s

Pentru statele din sud-estul Europei, suveranul spaniol putea constitui

un model. Ascensiunea sa la tron, in noiembrie 1975, Ei a Casei de Borb6n

a 
|uan Carlos I (n. 1938), rege al Spaniei lntre 1975 gi 2014, a r6,mas cunoscut in istorie

pentru abilitatea de a transforma Spania dintr-o dictaturi intr-o democra{ie, el putind
constitui un model pentru familiile regale din sud-estul Europei,
s Arhivele Consiliului Nalional pentru Studierea Arhivelor Securitilii (ACNSAS),

Serviciul de Informalii Externe (SIE),6069, pp.311-313, interviu realizat de Patrick
Weisman gi Nicolette Franck pentru Figaro Magazine at regele Mihai; qtirea a fost
difuzati gi de postul de radio BBC.
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h urmat dictaturii lui Fraltco, iar revenirea uneia dintre casele regale istorice

hle Europei le-a redat speranta multor monarhii aflate in exil. FirI indoiali
t[ monarhul spaniol gi politica reformatoare pe care a sustinut-o aveau s[
lrlmanl puncte de reper qi modele pentru regalitilile r[mase fhrl tron.

Politicile reformatoale gi modernizirile monarhiilor istorice europene

Sovedesc viabilitatea gi continuitatea acestora in peisajul european. Pentru

$uveranii deposedali de tron, supravieluirea in exil depindea de sprijinul

\rnor organiza{ii, precum 9i de puterea relafiilor de familie. Pentru regele

tonstantin II al Greciei, aflat in exil, ascensiunea pe tron, cu decenii in urmi,
fu cumnatului siu, Juan Carlos, avea o semnificafie speciall, de familie, dar

$i prin genul de relalii pe care le-a dezvoltat in continuare cu monarhii

$uropeni. $i familia regali romAnl se inrudeqte cu cea spanioll6: Sofia,

tolia lui Juan Carlos al spaniei, este var[ primari. a regelui Mihai, pe filiera

teginei-mamd Elena qi a familiei regale a Greciei. Pe timpul exilului familiei
rregale romAne, relajiile cu familiile din monarhiile funclionale europene

$-au menlinut, in specialcu regina Sofia a Spaniei sau regina Elisabeta II
I Marii Britanii. Dar alianlele matrimoniale qi legiturile dinastice aveau

Qo puternic[ amprent[ genetic6., provenind mai ales din secolul XIX, domi-

\rat de regina Victoria.

Experien{e istorice:

alian{e matrimoaiale gi dinastii, pierderi de tron

'Jn secolul XIX, regina Victoria a Marii Britanii era supranumitl ,,bunica

.IEuropei", datoriti girului de aliante matrimoniale realizate prin inter-
rrnediul copiilor sau nepofilor ei' Secolul XIX avea efigii inspiratoare, cum
ara fost cel al Victoriei, dupi aceasta denumindu-se o intreagi perioadl

$lorioasl in inovalii qi moderniziri - epoca ,,victoriani" -, care coincidea

ku lunga ei domnie. Regele Carol I al Rominiei ticea parte gi el din

Ipanoplia personalitllilormonarhice victoriene, care, alituri de nepotul s[u,

nFerdinand, qi de elita politici, au contribuit la modernizarea politici,
Qeconomici, cultural[ si edilitari a RomAniei.

fu Mai existau doui inrudiri, prin intermediul reginei Maria, care era vari primari cu

Wictoria Eugenia, regina-consoarti a Spaniei; iar sora mai mici a Mariei, Beatrice, era

tisitoriti cu Alfonso, Infantele Spaniei'
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Harta Europei era trasat[ qi prin prisma intereselor geopolitice fondate

pe legituri matrimoniale. in sud-estul Europei, Marile Puteri din secolul

XIX preferau se recunoascd suveranitatea unor state prin venirea pe tro-
nurile lor a unor principi striini.

Revenind la fondatorii de dinastii din sud-estul european, in cazul
Bulgariei, a fost o primd incercare, prin aducerea la tron a lui Alexandru
Battenberg, nepot al tarului Alexandru II al Rusiei, dar care n-a rezistat,

urmdnd ca, din 1887, s[ acceadi Ferdinand de Saxa-Coburg-Gotha-Koh6ry,

cunoscut gi ca larul (regele) Ferdinand I al Bulgariei, care avea si pund

bazele unei noi dinastii.

La fel, in Grecia, o prim[ incercare s-a fbcut in 1832 cind Othon
(Otto), principe de Bavaria, a devenit rege al Greciei, dar a plecat in exil
treizeci de ani mai tdrzia. Succesorul si'u a fost George I, rege al Greciei
din 1863, nlscut principe al Danemarcei, cu numele de Christian, fiul
regelui Christian IX, supranumit gi ,,socrul Europei". Dou[ dintre fiicele

acestuia din urml au devenit regine: Alexandra avea s[ ajungi regina
consoarti a Marii Britanii, prin c[sdtoria cu Edward, principe de Wales,

viitorul rege Edward VII; Dagmar, prin c[sltoria cu larul Alexandru III,
avea sd devind cunoscuti drept Maria Feodorovna, tarina Rusiei. Regele

George I al Greciei, provenind din casa regald,danezl, avea conexiuni di-
nastice gi cu Casa Regald a Romlniei, pe filiera reginei-mami Elena, care

era nepoata sa.

in cazul Serbiei, ulterior Iugoslavia, lucrurile au stat diferit: dinastia
a fost una locali, mai intdi Obrenovici, apoi, din 1903, Karagheorghevici,

dinastie intemeiatl de Petru I, stribunicul actualului principe de Coroand
Alexandru. Mai era dinastia locall din Muntenegru, unde Nikola a fost
principe din 1860, proclamAndu-se rege in 1910 qi fondind dinastia Petro-

vici-Njego9. Muntenegrul a fost incorporat Regatului SArbilor, Croalilor qi

Slovenilor in noiembrie 1918, regele Nikola nerecunoscind acel fapt politic
gi plecdnd in exil in Franfa.

in Albania, Marile Puteri l-au adus pe tronul de la Tirana, pentru scurt
timp, pe Wilhelm, principe de Wied, nepot al reginei Elisabeta a Rom6niei.
Dup[ oblinerea independenlei qi dupl rlzboi, in 1925, a fost proclamatl
republica, sub conducerea unui lider local, Ahmed Zogu.ln 1928, Albania
a redevenit monarhie, av6'nd o dinastie locali, iar Zogu s-a autoproclamat
rege, sub numele deZogl.
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RomAnia, Bulgaria, Grecia au fost singurele state din sud-estul Euro-
pei, in care fondatorii dinastiilor au fost principi inrudili cu marile case

regale europene gi acceptali de Marile Puteri, pentru a accede la tronurile
acestor !dri. Serbia, ulterior Iugoslavia, Muntenegru gi Albania, cu exceplia

acelui interludiu eguat al principelui de Wied, au ayut dinastii locale.

in RomAnia anului 1866, a fost intemeiatd o dinastie de sorginte

germanl, prin aducerea la tron a lui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen,

un principe care era pe jumltate german gi pe jumitate francez. Carol
riminind ftrd descendenli, din 1889, avAnd acordul familiei de Hohen-

zollern, a fost numit principe ereditar nepotul regelui, Ferdinand. Cdsitoria

acestuia cu Maria Alexandra Victoria, principesi de Edinburgh, a constituit

un cigtig in domeniul alianlelor matrimoniale, in special pentru dinastia

Romdniei. Regina Victoria, bunica ei, a regretat plecarea nepoatei intr-o

larl at6t de indepirtati gi faptul c[ se clsltorise prea deweme, o alian![
matrimonial[ cu principele George, viitorul rege George V fiind preferatl

de familia regal[ britanic[. Prin cdsitoria cu un catolic, principesa Maria

renunta definitiv la succesiunea la tronul Marii Britanii, conform tratatului

de cisitorie incheiat in decembrie 1892. Sacrificiile personale, pentru repre-

zentanlii regalitilii, r6mAn adesea uitate de-a lungul timpului, ele urmlnd
sd fie redescoperite qi inlelese mai tArziu.

Dar norocul Mariei qi al romdnilor a fost aceastl cisltorie, care avea

s[ aduci prestigiul reginei al[turi de regele Ferdinand, in momentele difi-
cile ale Marelui Rdzboi, ei devenind suveranii RomAniei intregite. Ferdi-

nand fusese exclus din rdndurile familiei de Hohenzollern, atunci cAnd

luase decizia de a intra in rdzboi, in august 1916, al[turi de puterile Antan-

tei, dar, ca rege constitulional, respectase dorinla romdnilor de a intra in
rdzboi aldturi de Antanti, impotriva ![rii sale natale - Germania - gi

familiei sale.

inainte de acest moment, cuplul regal infruntase ocupalia Puterilor

Centrale qi o pace care aducea condilii grele RomAniei; degi rlmasl neratifi-

cati, ea aducea, in primlvara lui 1918, chiar posibilitatea inlS'turlrii regelui

Ferdinand gi a dinastiei sale, gi aducerea unui nou suveran, favorabil Pu-

terilor Centrale. Schimbarea raportului de forle gi reintrarea Romdniei in
rdzboi au insemnat men(inerea dinastiei, stabilitate politicd gi terminarea

rlzboiului alituri de statele invingltoare ale Antantei.


