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N

imic mai ipocrit și mai dezgus
tător decât lacrimile de circum
stanţă ale multora dintre contem‑
poranii noștri, în zilele care au urmat
morţii Reginei Ana. Pentru atâţia dintre
cei care au persecutat și au umilit regali
tatea în anii de după 1989, a fost ocazia
de a revela, în toată hidoșenia sa morală,
cameleonismul care este însăși rădăcina
răului nostru autohton. Mesajul trimis de
Ion Iliescu este doar unul dintre aceste
instantanee care merită reţinute în istoria
abjecţiei românești.
Regina Ana a întruchipat până la sfâr
șit reperele pe care deceniile de comunism
și fesenism au încercat tenace să le dis
trugă. Acolo unde vulgaritatea și obsce
nitatea au învins, Regina Ana a cultivat
discreţia modestiei. Acolo unde naţiona
lismul tribal a dominat agresiv, Regina
Ana a ales să rămână fidelă patriotismu
lui calm și luminos, eliberat de zgura de
magogică. Destinul Reginei Ana a ilus
trat virtuţile unei alte Românii, ale unei
Românii care ar fi putut să fie în absenţa
regimului stalinist și a tiraniei. În acest
caz, istoria contrafactuală nu este un exer
ciţiu gratuit. Căci avem în faţa noastră in
tact exemplul de verticalitate al unei regine
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care și‑a trăit exilul alături de suveranul
alungat de pe tronul său.
Această Românie care nu a fost să fie
a fost România Reginei Ana. Parcursul ei
biografic a fost marcat de o etică a de
votamentului și a sacrificiului. Efigia pos
tumă a Reginei se confundă cu această
efigie nobilă a lucrului continuu și ne
spectaculos. Extravaganţa și ridicolul care
îi tentează pe românii parveniţi ai post
comunismului i‑au fost străine. Prin edu
caţie și prin alegerile personale, Regina
Ana a dovedit existenţa unei alte etici
politice, întemeiate pe curaj și claritate
morală. Solidaritatea de o jumătate de
secol cu Regele Mihai a trecut dincolo de
legătura maritală, devenind un simbol al
hotărârii de a apăra valorile în vremuri
întunecate.
Regalitatea înseamnă, în cele din
urmă, această capacitate de a fi tu însuţi,
iar prin autenticitatea conduitei tale să
devii un exemplu pentru cei din jurul tău.
Contaminată de un relativism moral co
roziv, societatea noastră pare că s‑a aban
donat vulgarităţii lipsite de orizont. Viaţa
Reginei Ana este, în modestia ei asumată,
un semn că existenţele publice pot avea
un alt sens, un semn că, dincolo de kitsch
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și de agitaţia cotidiană, se află altceva,
un nucleu de normalitate morală în jurul
căruia ne putem readuna, ca o comuni
tate. Moștenirea Reginei Ana este exact
această amintire, iar această amintire nu
poate fi nici confiscată și nici maculată.
O imundă propagandă comunistă a
ambiţionat să elimine din memorie un
întreg segment de istorie naţională. Ur
mele acestei lobotomii se pot vedea și
astăzi. Dificultatea cu care românii reîn
vaţă practica decenţei este un semn al
mutaţiei antropologice pe care regimul
democrat‑popular a grăbit‑o. Plebeianis
mul, obrăznicia, generalizarea trivialităţii –
toate acestea sunt prelungirea în contem
poraneitate a ofensivei comuniste. Efortul
de redescoperire a demnităţii înseamnă
ieșirea din acest domeniu noroios al tre
cutului totalitar.
Regina Ana a traversat un secol al bar
bariei și al dictaturilor. Solidară cu România,
patria pe care a ales‑o fără ezitare, ea a
oferit imaginea stenică a unei vieţi care
nu se supune regulilor strâmbe și viciate
de astăzi. Omagiul pe care i‑l putem aduce
este încercarea noastră de a păși decent
și discret, la rându‑ne, pe acest drum al
patriotismului curăţat de demagogie.
n
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REGINA ANA A ROMÂNIEI (IN MEMORIAM)

A plecat o regină fericită:
„Dumnezeu mi‑a dat omul vieţii mele!
Lumea aceasta nu îmi e datoare cu nimic!”
Andrei Muraru

A

na s‑a născut într‑o fami
lie aristocratică cu patru
copii, dintr‑un principe
francez și o mamă daneză. Dar
o familie normală, modestă, în
ciuda identităţii regale. În 1940,
Franţa avea să fie ocupată de
trupele naziste, iar familia Anei,
care locuia la Paris, își începea
pribegia prin Europa (Spania și
Portugalia), pentru ca apoi să
ajungă peste ocean, la New York.
Avea 17 ani neîmpliniţi. După
un stagiu ca vânzătoare la maga
zinul universal Macy’s, Ana se
hotărăște să plece pe front, în
Europa, pentru a lupta sub culo
rile Franţei.
Avea 19 ani și a luptat ală
turi de familia sa de partea Alia
ţilor. Tânăra caporal cu nume
regal a condus jeepul armatei și
a transportat sânge și limfă pen
tru răniţi. Pe lângă un icter rebel,
războiul îi mai aduce în schimb
prima mare victorie a vieţii: eli
berarea Franţei și „Crucea de
Război” a Republicii Franceze,
plus gradul de locotenent.

Toată viaţa,
umăr la umăr
L‑a întâlnit pe Rege la Londra.
El avea 26 de ani, era celebru,
decorat de americani și sovie
tici, scurtase războiul, își scosese

S

‑a stins Regina Ana, un om care a purtat numele ţării în care nu
a călcat până la aproape 70 de ani. O suverană neîncoronată,
care rămâne totuși cea mai longevivă consoartă de voievod sau
de rege din întreaga noastră istorie.

ţara din alianţa cu Germania na
zistă și o trecuse de partea Alia
ţilor. S‑au întâlnit la nunta viitoa
rei Regine Elisabeta a II‑a a Marii
Britanii. Ana îl spiona deja pe tâ
nărul Rege al României. „Regele
Mihai exista de mult în gându
rile mele, prin vorbele mamei lui”,
avea ea să mărturisească. El o vă
zuse într‑un film, prin 1942‑1943,
și pusese pe cineva să decupe
ze imaginile cu tânăra caporal.
Avea să‑i mărturisească acest de
taliu doar la peste cinci decenii
distanţă.
Când l‑a văzut în uniforma
de mareșal al Armatei Regale ro
mâne într‑un salon la Londra, a
bătut din călcâie în faţa lui. A fost
prima lor întâlnire. Suveranul o
cere în căsătorie câteva zile mai
târziu, la Lausanne: „Eram în
mașină, și el a ales momentul de
a‑mi cere mâna într‑un mod ori
ginal. Era la volan, așa că ne‑am
adresat cuvintele care ne promi
teau unul altuia fără să ne pri
vim în faţă, doar drumul șerpui
tor din faţa noastră. Am reflectat

îndelung, pentru că răspunsul
nu era ușor. Am spus «da». Ima
ginea aceasta a amândurora pri
vind către înainte nu era întâm
plătoare. Toată viaţa noastră asta
am făcut: umăr la umăr, ne‑am
ajutat unul pe altul și am fost
complici, fără să ne uităm unul
la altul, ci privind amândoi, ca o
singură fiinţă, drumul șerpuitor
din faţa noastră”.

O regină fără regat
şi fără coroană
Se logodesc în 1947, cel mai
greu an din viaţa monarhului.
Câteva săptămâni mai târziu,
Mihai devine Regele fără Ţară,
fiind obligat de comuniști să ab
dice. Se căsătoresc în pribegie,
la Atena, la palatul fratelui mamei
Regelui, în singura monarhie ră
masă în picioare în regiune după
asaltul sovieticilor. Ana preia ti
tulatura de Regină a României,
deși nu a domnit niciodată și nu
a fost încoronată. Era însă un

omagiu și un simbol aduse su
veranităţii unei ţări aflate sub
ocupaţie străină. A știut mereu
ce‑a vrut: „Consider că sunt no
rocoasă. Fiind alături de omul
iubit, simt că trebuie să fac mai
mult pentru el și pentru visele
lui. Dumnezeu mi‑a dat omul
vieţii mele, aici nu încape nici
un dubiu! Viaţa a fost generoasă
cu mine, mi‑a dat enorm de mult.
Lumea aceasta în care trăiesc nu
îmi e datoare cu nimic. Dar nici
eu ei!”.
Au locuit în Elveţia, Italia,
Anglia și din nou în Elveţia, unde
au petrecut cinci decenii. Pentru
a‑și crește familia și cele cinci
fete, au lucrat la o fermă de pui
și au înfiinţat un atelier de tâm
plărie. Regele a făcut cursuri de
zbor (deși pilota încă din Ro
mânia) și a vândut componente
electronice. Amândoi, în pribe
gie, în sărăcie, în necunoscut.
Dar Regina și‑a crescut cele cinci
fete în modestie și cu gândul că
trebuie să ducă o viaţă de fami
lie normală.

„Important este
să protestezi!”
Cinci decenii a așteptat Ana,
alături de Rege, ca să poată păși
în România. Dacă ar avea 30 de
ani astăzi, cu siguranţă că Regina
Ana ar purta blugi și ar merge la
manifestaţiile pentru cauze eco
logiste sau pentru drepturile per
soanelor defavorizate. Câţi știu
oare că în 1996, pe când Regina
avea 73 de ani, s‑a alăturat unui
protest spontan în Geneva, ne
știind ce revendicau oamenii, dar
spunând franc: „Important este
să protestezi!”…
A condus jeepul, bicicleta,
ambulanţa de război. A îndrăgit
fotbalul, a detestat pantofii cu toc
și rochiile lungi. Avea un umor
desăvârșit și avea un fel special
de a se face plăcută.
Cum Regele era persona non
grata pentru regimul de la Bucu
rești (1990‑1997), fără drept de
intrare în ţară, Regina Ana a în
deplinit acest rol. A fost repre
zentantul Monarhului în Repu
blica România. Sunt antologice
imaginile de la mijlocul anilor
’90, în care Regina era înconju‑
rată de femei și fete de la ţară, în
colbul drumurilor rurale sau la
mănăstiri.
Text publicat iniţial pe
http://republica.ro.

Coroana Reginei şi istoria falsificată
Cristian Teodorescu

F

irește că e binevenită ini
ţiativa Casei Regale de a
publica o carte despre via
ţa Reginei, cuprinzând propriile
sale mărturii transcrise de un
membru al familiei, dar asta nu
schimbă cu nimic faptul că nu
avem o carte scrisă cu rigoare
de istoric, ceea ce înseamnă con
sultarea surselor de tot felul, in
clusiv a Familiei Regale, pentru
a ne oferi o viaţă a Reginei Ana
dintr‑o perspectivă independen
tă și cu o minuţioasă punere în
pagină. Căci, în pofida celor
care se întreabă „ce a făcut Ana
de Bourbon pentru România?”,
Regina a însemnat o jumătate
din istoria Familiei Regale, adică
și o parte însemnată, dar rămasă
încă aproape necunoscută, a is
toriei noastre.
E greu de evaluat azi discre
ţia Reginei, care în anii exilului
a înţeles că rostul ei e să stea în
umbra Regelui și să‑l ajute să de
pășească greutăţile unei existen
ţe de om obișnuit, care trebuia
să‑și întreţină familia, muncind,
dar fără a uita vreo clipă de ran
gul său în ţara de unde fusese
izgonit. Regina a fost gospodina
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acă există istorici români care au încercat să scrie despre
„Viaţa reginei Ana”, și din motive care nu ţin de voinţa lor
n‑au putut face acest lucru, îi rog să mă corecteze, dar, dacă nu,
regret cu atât mai mult că nu avem o asemenea carte.

Casei Regale. Pentru asta, a cres
cut păsări la fermă, ca să‑și ajute
soţul pentru agoniseala zilnică,
dar și cea care îl ajuta pe Mihai I
să‑și înregistreze discursurile
către ţară, difuzate la Radio Eu
ropa Liberă.

În Familia Regală, prinţesa
Ana de Bourbon a adus decora
ţiile primite în calitatea sa de
combatantă, din partea Franţei
eliberate după cel de‑al Doilea
Război Mondial. Această prin
ţesă catolică s‑a căsătorit după

rit ortodox cu detronatul Rege
Mihai I, pentru a‑l urma într‑un
exil care la un moment dat pă
rea fără sfârșit, dar fără a uita
vreo clipă că e regina în exil a
României, chiar dacă știa că în
ţara unde nu călcase niciodată

acest titlu nu‑i era recunoscut.
Oricât de mare ar fi fost dragos‑
tea care a legat‑o de Mihai I, o
dragoste de o viaţă, dacă Regina
n‑ar fi avut o putere lăuntrică ex
traordinară, graţie căreia și‑a păs
trat optimismul și convingerile
alături de regele detronat, poate
că alta ar fi fost azi imaginea in
trată în istorie a Familiei Regale.
Ce a făcut Regina Ana pentru
România? Nimic altceva decât că
l‑a susţinut pe soţul ei, Regele,
în exil și că ulterior, în ţară, a avut
relaţii obișnuite cu românii obiș
nuiţi, care, spre deosebire de au
torităţi și de tot soiul de analiști,
au văzut fără îndoială în Ana de
Bourbon Regina României.
Altfel, dacă nu cunoști isto‑
ria ţării tale sau dacă o cunoști,
dar vrei s‑o ticăloșești, vine un mo
ment în care ignoranţa agresivă
și ticăloșia falsificatoare ajung
la stâlpul infamiei.
Text publicat iniţial pe pagina
web a postului Radio România
Cultural (http://www.radio
romaniacultural.ro/gaudeamus_
coroana_reginei_si_istoria_
falsificata‑53324).
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Ana a României,

acasă pentru totdeauna
Alexandru Muraru

Î

ntr‑un anume fel, destinul
Reginei Ana se aseamănă cu
cel al lui Corneliu Coposu,
găsindu‑și liniștea, preţuirea și
admiraţia abia spre sfârșitul vie
ţii și mai ales după. Memoria și
legenda lor vor dăinui peste ge
neraţii, răzbunând aceste fiinţe
care au îndurat în tăcere suferin‑
ţa unui popor. Nu poţi decât să
te înclini în faţa unui asemenea
personaj cum a fost Regina Ana,
când te gândești că acest om a
iubit o ţară condusă de niște cri
minali timp de 40 de ani și care
urmărea să o extermine, atât pe
ea, cât și pe Rege, iar după 1990
a alungat‑o la propriu cu mitra
liera pe autostradă. Să vorbești
și să visezi zi de zi despre și la o
ţară despre care nu știi dacă te
va primi este o dovadă de sacri
ficiu orb, suprem, cum numai oa
menii excepţionali pot face.

„Regele din dreapta
Regelui”
Nu cred că există o poveste
de dragoste de aproape 70 de
ani, între cuplurile regale din
lume, în care consoarta monar
hului să aibă locul și rolul unui
susţinător atât de loial precum a
fost Regina Ana pentru Omul
Său. Cum spunea un jurnalist
român, implicit „una dintre cele
mai frumoase povești de dra
goste din istoria lumii”. În toate
clipele și deciziile acestui feno‑
men al naturii umane, Mihai I.
De‑a lungul vieţii regale, suve
ranii au lângă ei colaboratori,
consilieri, aghiotanţi, prieteni
care devin sfătuitori apropiaţi.
Aici, rolul acestora a fost cu
mult sub rolul Reginei. Memo
riile monarhilor sunt pline de ast
fel de mărturisiri. Regina Ana a
fost tot, începând cu 1948, într‑o
avalanșă de roluri care mai de
care mai dificile și mai inumane.
De departe, cel mai copleșitor
a fost acela de a privi la suferin
ţa zilnică a Regelui, a unui om
sfâșiat de durerea de‑a fi pier
dut totul: ţara, Tronul, casa, oa
menii apropiaţi, liniștea, bucu
riile, speranţele.
A patra generaţie a Familiei
Regale a României a fost, prin
destin, pentru întreaga lume, o
lecţie fără seamăn de îndârjire,
suferinţă mută și speranţă. Amin
tirile Regelui, ale principeselor,
ale colaboratorilor, ale români‑
lor care mergeau la Versoix o
plasează pe Regina Ana drept
cel mai fidel om pentru toate ac
tivităţile. Secretariat, corespon
denţă, întâlniri, evenimente, dis
cuţii, decizii. Până și ceaiul sau
cafeaua erau preparate și aduse
de Regină. Iar pentru a fi aproa
pe de el și de pasiunile lui, a
învăţat să repare jeepuri mili
tare, pentru a sta alături de el
ore întregi în atelier. Un mod de
a depăși suferinţa. Într‑un film
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devărata domnie a Reginei Ana a început în după‑amiaza zilei de 13 august,
atunci când, pentru eternitate, a slujit în pământul ţării pe care a iubit‑o cu
preţul sacrificiului întregii sale vieţi. „Îi iubesc pe români din tot sufletul,
așa cum îmi iubesc soţul”, declara Regina Ana cu lacrimi în ochi la înmormântarea
lui Corneliu Coposu, în noiembrie 1995. Pentru Ana, această femeie extraordinară,
Mihai I era chiar România, Mihai I erau românii, toţi, ca popor. A iubit cele trei fiinţe ale sale:
omul de lângă ea, „notre patrie”, cum obișnuia să spună, și pe români. Cei din urmă vor avea ocazia
de acum înainte să‑și întâlnească Regina în fiecare clipă la Curtea de Argeș, fiind astfel părtași
la domnia sa pentru totdeauna.
documentar britanic din anii ’50,
Regina spunea: „Îl ajut cât de
mult pot. Mă ocup de copii, de
păsări, lucruri firești…” A văzut
mereu susţinerea lui Mihai ca
pe o datorie sfântă, curmându‑și
propriile vise și pasiuni. A renun
ţat la propria carieră profesio
nală pentru că a plecat la drum,
cu jurământul în faţa lui Dum
nezeu că îl va urma pe Mihai
oriunde. Și oricât. Acesta a fost
destinul lor. Împreună.
Revedeţi imaginile cu Majes
tăţile Lor revenind în februarie
1997 și veţi remarca o secvenţă
a acestui „Rege din dreapta Re
gelui”. Mihai, emoţionat de reve
nirea acasă, plângând, cu Princi
pesa Margareta întâmpinându‑l
la scara avionului și Regina Ana
îmbărbătându‑l cu palme zdra
vene peste umăr. Mereu și mereu
lângă el, fiind acolo unde și când
trebuie pentru ca acest Om să nu
clacheze, să nu se piardă, să nu‑și
arate lacrimile de o viaţă. „Mama
mea este o persoană foarte dezin
voltă, slavă Domnului!”, spunea
Principesa Margareta într‑un in
terviu, moștenind parcă aceeași
dezinvoltură, același reflex al umo
rului spontan, un antidot pentru
toate nelegiuirile, nedreptăţile și
dramele prin care a trecut această
familie.
Umilinţe de nedescris din
partea unor neoameni vremel
nici după 1990, din partea vieţii
nedrepte, plină de privaţiuni și
lipsuri și a situaţiei financiare
precare. Toate au fost primite cu
stoicism și tind să cred că fie
care lovitură a transformat acest
om, dându‑i tărie de caracter și
o speranţă de fier.
Ca mamă, a crescut cinci
fete, cu atâtea lipsuri și mutări,
trăind amărăciunea de a nu pu
tea să le ofere o viaţă așa cum
poate și‑ar fi dorit. Le‑a inspirat
aceeași modestie și același sens
firesc și simplu de a trăi, de a
urma propriul drum, fără a aș
tepta de la nimeni miracole și
lucruri gratis. Principele Radu
mărturisea că Regina a urât me
reu bijuteriile, hainele scumpe,
pentru că nu credea că acestea îl
pot schimba pe om, dar și pen
tru că „pur și simplu nu și le‑a
permis niciodată”. Regina a po
vestit într‑un interviu cum au
fost nevoiţi, în timpul exilului,

să vândă bijuteriile și obiectele
de valoare pentru a se putea
întreţine. Cum muncea cot la
cot în gospodărie, încât nici nu
a avut răgazul vreodată să se
gândească de ce nu e altfel. Nu
a învinovăţit pe nimeni, și‑a dus
crucea, cum se spune în popor.
Și peste toate acestea a și măr
turisit că viaţa nu îi e datoare cu
nimic.
A fost o femeie simplă, plină
de optimism, vigoare și cutezan
ţă, cu inocenţa omului credin
cios aflat sub „vremi”, păstrând
simplitatea demnă a românului
și a europeanului din alte tim
puri. Sute de amintiri personale
ale românilor obișnuiţi care au
avut șansa să o întâlnească se
rostogolesc în aceste zile, fiecare
dintre ele mărturisind această
simplitate remarcabilă a unui per
sonaj care a venit dintr‑o lume a
aristocraţiei pentru a se dedica
pentru totdeauna uneia de rând.
Regina Ana a trăit toate nenoro
cirile exilului în solidaritate cu
românii aflaţi în pribegie, deși
ar fi putut oricând să aleagă alt
drum, mai facil, mai firesc, mai
aproape de familia și statutul
său, mai aproape de omenesc.

Regina Ana –
misionar al Regelui
şi ambasador
al României
A renunţat practic la tot
pentru a urma un Om și visul
său: acela de a‑și vedea ţara li
beră, de a înfrunta un deșert al
unei vieţi pline de neprevăzut,
de catastrofe personale. Regina
povestea adesea, în anii ’90, când
Regelui i‑a fost interzisă reve
nirea în ţară, că Suveranul îi spu
nea: „Fă tu ceea ce nu am putut
eu să fac”. Această sarcină de
misionar al monarhului a trans
format‑o într‑o legendă vie a
regalităţii după 1989. De aceea,
toate prorocirile detractorilor Fa
miliei Regale sunt contrazise de
25 de ani și mai ales de ultimii
ani. Simpatia de care se bucură
Casa Regală este fără precedent,
iar patrimoniul regalităţii va in
clude memoria ultimei regine a
românilor.
Prin numele său, purtat me‑
reu peste tot în lume, a fost un

ambasador al României, al ima
ginii valorilor profunde, departe
de ţară. Prin modul demn și sim
plu în care a trăit și a slujit Omul
destinului său, Ana a României
a fost un miracol de susţinere
pentru Mihai I. „Simt că trebuie
să fac mai mult pentru omul meu
și pentru visele lui. Dumnezeu
mi‑a dat omul vieţii mele”, spu
nea Regina.
A vorbit neîntrerupt, în lip
sa Regelui, după 1992 și după
vizitele pe care le‑a făcut în Ro
mânia, despre sufletul și satul ro
mânesc. Despre autenticitatea
României profunde, pe care a re
găsit‑o acolo unde comunismul
nu a reușit să distrugă tot. În bi
serici și în sate. A cunoscut în
anii exilului și după 1989 mii de
români care au trecut pragul
casei din Versoix, devenită ca
pitala regalităţii românești. Prin
Mihai I și prin acești oameni,
prin amintirile Regelui și prin
poveștile de viaţă ale românilor,
și‑a proiectat adevărata imagine
a ţării sale. A văzut și a trăit prin
ei propria neliniște, suferinţă și
dramă. Nici o clipă nu i‑a privit
altfel decât ca pe propriul său
popor.
Am regăsit un pasaj din
Regina Ana care poate ţine as
tăzi loc de testament: „Sper ca
generaţiile pe care noi le‑am
crescut să continue lucrul pe
care Regele și înaintașii lui l‑au
făcut. Familia noastră aparţine
acestei ţări. Sunt convinsă că
urmașii noștri or să aibă forţa și
inspiraţia de a se identifica cu
sufletul ţării. […] Există o poezie
pe care România o are, eu am
văzut‑o. În păduri, pe câmpuri,
în văile românești totul cântă.
Copiii mei s‑au dăruit acestei idei
și astfel și‑au găsit identitatea.
Regele și‑a crescut fiicele pen
tru aceasta. Poporul român este
dăruit cu un talent enorm. Oa
menii trebuie lăsaţi să prindă
curaj, fiindcă au fost complet
culcaţi la pământ. Dacă românii
ar ajunge să fie din nou mândri
de ei înșiși!”.
Prin urmare, ar fi potrivit și
firesc să vedem în anii următori
instituţii de sănătate – căci a fost
infirmieră pe front, în timpul ce
lui de‑al Doilea Război Mondial –
care să‑i poarte numele, clădiri,

săli de curs în școli sau universi
tăţi, spaţii din instituţii publice,
străzi, piaţete, busturi sau plăci
memoriale în locurile în care a
fost – un binevenit omagiu pen
tru comunităţi, în memoria celei
de‑a patra regine, neîncoronate,
a românilor. Dar, mai mult decât
toate acestea – pentru că Regina
a fost apropiată de românul din
comunităţile rurale, a cărui sufe
rinţă a înţeles‑o din perspectiva
unui om care nu vrea privilegii,
refuză ideea de ceremonial și
adună suferinţa tuturor nedrep
tăţilor în dragostea pe care le‑a
arătat‑o –, ar fi un gest onorabil
dacă o mică localitate rurală
din România îi va purta numele
în viitor. O cinstire a memoriei
unei personalităţi care ar ră
mâne încrustată în vatra satului
românesc.
Sunt convins că, în anii și
deceniile următoare, istoricii din
generaţia tânără vor descoperi
și mai bine personalitatea acestei
mari femei de stat care a domnit
fără „arme” instituţionale. A în
văţat de la Regina‑Mamă Elena
acea iubire de oameni și graţia
care i‑au marcat destinul. Bio
grafii, cărţi de interviuri sau do
cumente ori filme documentare
vor scoate mai mult în relief via
ţa și contribuţia sa la destinul
Regelui și la revenirea în sine a
României.
Deopotrivă românii de acasă,
peste care au trecut comunis
mul și toate umilinţele tranziţiei,
cât și cei din exil pot anticipa o
parte din viaţa acestui om. Me
reu cu gândul acasă. Cu o per
manentă sete de a reveni, de a
descoperi, cu o permanentă in
certitudine din pricina ţării pier
dute. Cu o casă mereu neregă
sită, schimbătoare, nestatornică,
provizorie, cu un sentiment al
zădărniciei locului. De asemenea,
conaţionalii noștri, milioane, ple
caţi să muncească în afara gra
niţelor cunosc de atâţia ani sen
timentul acesta traumatic de
amărăciune, de tristeţe, de înde
părtare, pentru că, oriunde ar fi,
nicăieri nu e acel acasă.
Acum aproape 27 de ani,
Regina Ana era oprită, alături
de Rege, să se reculeagă, după
40 de ani, la mormintele Fami
liei Regale. Astăzi, românii se
pregătesc să o conducă pe ulti
mul său drum, unde se va odihni
pentru eternitate. Exact pe ace
lași drum. Curtea de Argeș va
deveni astfel, de acum înainte,
pentru români, faţă de a patra
generaţie regală, noul Balcic al
României. Un loc de pelerinaj,
de amintire, de răgaz și de apro
piere faţă de ultima regină a
românilor. Lungul exil și dru
mul său s‑au încheiat în urmă cu
câteva zile. Dar amintirea și pre
ţuirea sa vor dăinui mereu. Ast
fel, Ana a României va fi, de acum
înainte, în sfârșit, pentru totdea
una, acasă.
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Casa Regală

Regina Ana a României,
  1. Regina Ana s‑a născut la 18 septembrie 1923, la Paris,
în al XVI‑lea Arondisment, ca Principesă de Bourbon
‑Parma.
  2. Părinţii Reginei Ana au fost Principele René de Bourbon
‑Parma și Principesa Margareta a Danemarcei, iar bu
nicii ei au fost Principele Valdemar al Danemarcei,
Principesa Marie de Orléans, Ducele Robert I de Parma
și Infanta Maria Antonia a Portugaliei.
  3. Regina Ana are printre strămoși atât Familia Regală
de Bourbon, cât și Familia Regală de Orléans, aflate
într‑o acerbă rivalitate istorică.
  4. Regina Ana este nepoata (de frate) a Împărătesei Zitta
a Austriei, strănepoata Regelui Cristian al IX‑lea al
Danemarcei, strănepoata Regelui Miguel I al Portu
galiei, stră‑stră‑strănepoata Regelui Ludovic Filip al
Franţei și descendentă din Regele Filip al V‑lea al
Spaniei.
  5. Regina a primit șase prenume la botez, pentru a fi
mulţumite toate mătușile regale: Anne, Antoinette,
Françoise, Charlotte, Zita, Marguerite.
  6. Numele de alint al Principesei Ana folosit în familie
a fost, de‑a lungul întregii vieţi, Nane (în engleză,
Nan).
  7. Prima guvernantă a Principesei Ana s‑a numit Madame
Boutellier, o învăţătoare din Italia, orașul Viareggio,
unde principesa a locuit cu părinţii ei în perioada cri
zei financiare.
  8. Încă din fragedă copilărie, Regina Ana a iubit mersul
pe bicicletă și pescuitul.
  9. La vârsta de doisprezece ani, Principesa Ana a urmat
la Paris, cu mare plăcere, cursuri de scrimă.
10. De la 16 la 18 ani (1939‑1941), Regina Ana a urmat o
școală de Arte Frumoase la New York și, în paralel, a
lucrat la magazinul universal „Macy’s”, pentru a‑și
câștiga existenţa.
11. Regina a urmat la New York în anii 1941 și 1942
cursurile Parson School of Art, unde a studiat știinţa
promovării comerciale. A terminat cursurile (care
aveau durata de trei ani) în mai puţin de doi ani.
12. La New York, Regina a mai lucrat ca vânzătoare la
magazinul universal „Bloomingdale’s”, pentru a‑și
completa veniturile.
13. La 19 ani, Principesa Ana a cerut permisiunea mamei
sale să se înroleze în războiul antinazist. Mama și‑a
dat acordul. Tatăl Anei, Principele René, și fraţii ei,
Principii Jacques, Michel și André, erau deja înrolaţi
și luptau în diverse unităţi militare franceze. Ana a
mers pe frontul african, apoi european și, în fine, ger‑
man, în cadrul Armatei Franceze.
14. În 1943, Principesa Ana s‑a înrolat în Forţele Franceze
Libere, a traversat Atlanticul în luna septembrie și a
făcut studii de infirmieră la Casablanca, apoi la Rabat,
în Maroc.
15. Fratele Reginei, Principele Michel, a luptat atât pe
frontul occidental în Forţele Franceze Libere și în In‑
dochina, de partea armatei franceze. În Indochina a
fost capturat de forţele locale, de unde a scăpat cu
preţul unor mari sacrificii personale.
16. Regele Mihai s‑a îndrăgostit de Principesa Ana cu mult
înainte de a o cunoaște personal. În timpul războiu
lui, în România, cinematografele prezentau, înainte
de film, scurte reportaje de știri, în cea mai mare parte
de pe front. Regele Mihai, în sala de cinema a Palatului
Regal, a văzut într‑un reportaj de război din Maroc
(1943) câteva secunde cu chipul Principesei Ana de
Bourbon‑Parma, care lucra ca infirmieră pe front. I‑a
cerut operatorului să decupeze fotogramele filmului
și să le transforme în mici fotografii, pe care le‑a păs
trat apoi în mare discreţie.
17. Reginei Ana i‑au plăcut întotdeauna jeepurile, pe
care le‑a cunoscut îndeaproape ca ofiţer de legătură
al Armatei Franceze Libere. Ulterior, Regele Mihai
i‑a dăruit două asemenea vehicule, cu care Regina a
participat la numeroase competiţii, raliuri și expediţii
automobilistice.
18. Principesa Ana a fost încartiruită, spre sfârșitul răz
boiului, la castelul familiei de Hohenzollern din Sig
maringen, înainte de a‑l cunoaște pe Regele Mihai.
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19. La 22 de ani, în vara anului 1945, Regina Ana s‑a
întors la viaţa civilă, fiind decorată cu Crucea de
Război a Republicii Franceze și avansată la gradul de
locotenent în Armata Franţei.
20. Indiferenţa Reginei Ana la adresa modei și ţinutelor
vestimentare a fost moștenită de la mama sa, care
obișnuia să spună: „Eu nu mă îmbrac, eu mă acopăr”.
21. Căsuţa din Danemarca a mamei Reginei Ana, unde
aceasta și‑a petrecut o parte din viaţă, se numea
Brødrejøj, adică „Dealul fraţilor”, și se găsea în orășe
lul Gentofte, lângă Copenhaga.
22. Principesa Ana l‑a cunoscut pe Regele Mihai la nunta
Reginei Elisabeta a II‑a a Marii Britanii cu Ducele
de Edinburgh, care a avut loc la 20 noiembrie 1947,
la Londra.
23. Principesa Ana avea numai 24 de ani când viitorul ei
soţ, Regele Mihai I, a fost forţat să abdice. Împreună,
ei au ales să înfrunte greutăţile unui exil care a durat
cinci decenii.
24. Nunta Principesei Ana de Bourbon‑Parma cu Regele
Mihai I al României a avut loc în exil, la Atena, în
ziua de 10 iunie 1948. Datorită excomunicării viitoa
rei regine din Biserica Catolică, nici una dintre rudele
sale catolice nu a luat parte la căsătorie.
25. Regina Ana a fost căsătorită cu Regele Mihai I al
României timp de 68 de ani.
26. Regina Ana are împreună cu Regele Mihai cinci fiice,
Margareta, Elena, Irina, Sofia și Maria. Patru dintre
acestea sunt Principese ale României.
27. Prima locuinţă stabilă a Cuplului Regal a fost o căsuţă
din suburbia La Conversion, din orașul Lausanne,
Elveţia.
28. La 26 martie 1949 s‑a născut Principesa Moștenitoare
Margareta a României, fiica mai mare a Reginei Ana.
Destinul a făcut ca în aceeași zi (26 martie), în anul 1881,
să fie ziua când România a fost proclamată Regat.
29. Numele Principesei Moștenitoare Margareta vine
de la mama Reginei, Principesa Margareta a Dane
marcei. De altfel, unul dintre numele de botez ale
Reginei a fost și Margareta. Astfel au existat trei ge
neraţii regale cu același nume.
30. Cuplul Regal s‑a mutat în Anglia între 1950 și 1956,
doi ani în satul Bramshill, comitatul Berkshire, iar
restul perioadei în satul Ayot Saint Lawrence, comi
tatul Hertfordshire.
31. La 15 noiembrie 1950 s‑a născut la Lausanne a doua
fiică a Regelui Mihai și a Reginei Ana, Principesa
Elena. Principesa a fost botezată cu numele bunicii
sale paterne, Regina‑Mamă Elena a României.
32. La 28 februarie 1953 s‑a născut a treia fiică a Reginei
Ana, Irina. Aceasta nu face parte din linia de suc
cesiune la Coroana României.
33. Regina Ana a lucrat ca tâmplar într‑un atelier impro
vizat acasă, în timpul exilului din Anglia, pentru a
nu cheltui bani cu achiziţionarea mobilei. A vândut
duminica la târg unele dintre piesele de lemn execu
tate de ea.
34. Regina Ana a văzut, în anii petrecuţi în Anglia, de
mai multe ori, fantome, în cele două reședinţe în care
a locuit.
35. Începând cu anul 1956 și până în 1976, Regele și
Regina au locuit în satul Versoix, pe malul lacului
Léman, în Elveţia, în vila „Fantasia”.
36. Doctorul mamoș care a asistat la nașterea Principesei
Sofia, în Grecia, la 29 octombrie 1957, a fost fiul doc
torului mamoș din Sinaia al Regelui Mihai. Princi
pesa Sofia s‑a născut în aceeași zi (29 octombrie) cu
Regina Maria a României (29 octombrie 1875).
37. Când, la vila „Fantasia”, Regele Mihai a avut nevoie
de un mic spaţiu pentru atelierul său auto, Regina
Ana a construit cu mâna ei, pentru Majestatea Sa,
o magazie din lemn.
38. La Versoix, Regina Ana l‑a ajutat adesea pe Regele
Mihai în atelierul auto, secondându‑l în procesul de
reparare și restaurare a jeepurilor.
39. Unul dintre jeepurile istorice restaurate de Regele
Mihai îi aparţine Reginei Ana, fiind cadoul personal
din partea soţului ei.

40. La 13 iulie 1964 s‑a născut în exil, la Copenhaga, Prin
cipesa Maria a României, a cincea și ultima fiică a
Reginei Ana. Principesa Maria a României își trage
numele atât de la Regina Maria, cât și de la Maria de
Orléans, bunica maternă a Reginei Ana.
41. De fiecare dată când Cuplul Regal s‑a mutat în casă
nouă, prima piesă ascultată a fost Poema Română a
lui George Enescu, un fel de binecuvântare muzicală
a casei.
42. Între 1976 și 2004, Regele și Regina au locuit în vila
„Serena” din satul Versoix, actualmente dispărută.
Aceasta este adresa cunoscută de majoritatea româ
nilor veniţi în vizită la Rege și locul înregistrării celor
mai importante interviuri acordate la televiziune
după 1989.
43. Regina Ana lasă în urmă doi nepoţi, pe Nicolae și pe
Michael, aceștia nefiind însă incluși în linia de suc
cesiune la Coroana României.
44. Regina Ana lasă în urmă trei nepoate, pe Elisabeta
Karina, Angelica Margareta și Elisabeta Maria, dintre
care prima și ultima sunt incluse în linia de succesiune
la Coroana României.
45. Regina a fost o fire sportivă. Dintre sporturile practi
cate s‑au numărat scrima, echitaţia, ciclismul, gim
nastica și înotul.
46. Singura perioadă, din cei 68 de ani de căsătorie, în
care Regina Ana a stat despărţită de mai multe ori
timp de câteva săptămâni de Regele Mihai a fost în
cei nouă ani când Regele a lucrat ca broker autorizat
la Bursa din New York.
47. Nunta de argint a Regelui Mihai I și a Reginei Ana
a fost sărbătorită la 10 iunie 1973, în Germania, la
Castelul Salem, invitaţi fiind de Familia Mare Ducală
de Baden, care a găzduit celebrarea. Au fost pre
zente Principesa Moștenitoare Margareta, Principesa
Elena și Principesa Sofia.
48. Regina Ana a fost pasionată de vânătoare și a mers
cot la cot cu verii săi la vânătorile regale din Luxem
burg, Germania ori Belgia, obţinând trofee personale
remarcabile.
49. Regina era cea care înregistra mesajele Regelui pen
tru ţară, transmise prin intermediul postului Radio
Europa Liberă. Era mereu un moment de mister și
fascinaţie pentru Principese.
50. În 1960, Regele și Regina au scris împreună o piesă
de teatru numită Alegerea (The Choice, în original),
despre lupta dintre sistemele capitalist și comunist
și despre rolul credinţei în salvarea omului. Până în
prezent, piesa nu s‑a jucat niciodată în România. Ea
a fost însă publicată în mai multe volume, în limba
română.
51. Regele și Regina și‑au reînnoit jurămintele conjugale
la Monaco, în anul 1966, în cadrul unei ceremonii re
ligioase catolice. A fost momentul în care Regina
Ana a fost reprimită în sânul Bisericii Catolice, căreia
i‑a aparţinut întreaga viaţă.
52. Regina i‑a cunoscut pe Eugène Ionesco și Emil Cioran.
S‑a întâmplat în 1990, la Paris.
53. Regina Ana nu și‑a putut vedea ţara decât după 42 de
ani de exil.
54. În 1992, la 44 de ani după ultimul Paște petrecut în
România, Regele, însoţit de Regină, a reînnodat
această tradiţie a Coroanei Române, la Mânăstirea
Putna.
55. Între anii 1992 și 1997, Regina a vizitat (fără Rege)
aproape toate marile orașe ale României, fabrici, in
stituţii culturale și de binefacere. Însă cel mai bine
s‑a simţit în sate, unde a considerat că găsește spiri
tul autentic românesc.
56. Exilul Regelui și Reginei a durat aproape cinci de
cenii, din ianuarie 1948 până în februarie 1997.
57. Ţările în care Regina Ana a locuit în timpul vieţii, în
afară de Franţa și România, au fost SUA (în timpul
războiului și ulterior, alături de Rege), Italia, Marea
Britanie, Danemarca și Elveţia.
58. La 21 septembrie 1996 a avut loc căsătoria fiicei mai
mari a Reginei, Principesa Moștenitoare Margareta,
cu Principele Radu.
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a României

92 de fapte în 92 de ani

59. Începând cu anul 1996 și până la sfârșitul vieţii,
Regina și Regele au avut alături, în Elveţia, măicuţe
trimise de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, de
Mitropolitul Banatului și de Mitropolitul român
ortodox al Europei Occidentale, ca ajutor și sprijin
spiritual.
60. Există în limba română două cărţi despre Regina Ana,
ambele scrise de Alteţa Sa Regală Principele Radu:
Ana a României. Un război, un exil, o viaţă, apărută
la Editura Humanitas în mai multe ediţii, începând
cu anul 2000, și Ana. Portretul Reginei, apărută la
Editura Curtea Veche în anul 2013.
61. La 50 de ani de când s‑au cunoscut la Londra, Regele
și Regina au participat la nunta de aur a Reginei Eli‑
sabeta a II‑a, în noiembrie 1997. Atunci, Majestăţile
Lor au locuit la Palatul Buckingham.
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62. Nunta de aur a Regelui Mihai I și a Reginei Ana a
fost sărbătorită în Franţa, în departamentul Vendée,
invitaţi fiind de prietenii francezi care au găzduit ce‑
lebrarea. Au fost prezenţi Principesa Moștenitoare
Margareta, Principele Radu și Principesa Sofia.
63. Regina Ana, ca și Regele Mihai, a mâncat mereu la
prânz un singur fel, iar masa a durat 20‑30 de minute.
Cina Majestăţilor Lor a început mereu la ora 18.30,
a presupus două feluri și a durat 30 de minute.
64. Regina Ana a locuit, în exilul din Elveţia, în cinci case
diferite, în Lausanne (1948‑1949), Versoix (1956‑2004,
vilele „Fantasia” și „Serena”) și Aubonne (2004‑2016,
La Croix de Luisant și Rue de la Grenade).
65. Regina Ana a vizitat o singură dată Bucovina de
nord (astăzi, în Ucraina), în anul 2000, în compania
Regelui Mihai I.

66. Mutarea Cuplului Regal în ţară a avut loc în anul
2001 (18 mai, la Palatul Elisabeta și 1 iunie, la Cas
telul Săvârșin).
67. Regina Ana a fost un foarte talentat pictor. La Palatul
Elisabeta sunt expuse, în apartamentul regal, două
dintre lucrările Reginei.
68. Cartea Ana a României. Un război, un exil, o viaţă a
cunoscut două ediţii în limba engleză, una la Fundaţia
Culturală Română, iar alta la Editura Humanitas.
69. La vârsta de 80 de ani, Regina a fost sărbătorită la
Geneva, în anul 2003, de veri din familiile regale ale
Spaniei, Franţei, Germaniei, Iordaniei, Greciei, Luxem
burgului și Austriei.
70. Șaizeci de ani a durat absenţa Familiei Regale de la
Peleș, până la repunerea oficială în posesie a Caste
lului, în vara anului 2008. La prima vizită a Regelui și
Reginei, aceștia au confirmat că porţile Peleșului vor
rămâne mereu deschise românilor.
71. Turnul central al Castelului Peleș are 66 de metri
înălţime. Regina Ana a așteptat 60 de ani pentru a
trece pragul Castelului, în luna iunie 2008.
72. Paisprezece familii regale europene au fost prezente
cu ocazia nunţii de diamant a Regelui și Reginei,
care a fost sărbătorită la 10 iunie 2008.
73. Cincisprezece melodii preferate ale Regelui și Reginei
pot fi ascultate pe CD‑ul Muzica Regelui, editat de
Curtea Veche Publishing.
74. La 25 octombrie 2011, Regina Ana a asistat la dis
cursul istoric al Regelui Mihai din faţa Camerelor
Reunite ale Parlamentului României.
75. Fundaţia „Colecţia Familiei Regale a României” îi
numără, printre fondatori, pe Regina Ana, alături de
Regele Mihai, Principesa Moștenitoare Margareta și
Principele Radu.
76. Prietenii cei mai apropiaţi ai Reginei au fost câinii
de companie crescuţi de‑a lungul vremii. Ultima pe
reche de căţei care au locuit în casa din Elveţia a fost
formată din Bianco și Bambi, din rasa Chihuahua.
77. Regina Ana nu a avut niciodată pasiunea gătitului.
78. Regina Ana a așteptat până la vârsta de 77 de ani ca
să‑i fie scrisă prima biografie.
79. A doua carte despre Majestatea Sa a fost scrisă când
Regina a împlinit 90 de ani.
80. În 2013, Majestăţile Lor și‑au sărbătorit în cadru pri‑
vat nunta de safir, adică 65 de ani de la căsătorie.
81. În anul 2015 s‑au aniversat 70 de ani de la sfârșitul
celui de‑al Doilea Război Mondial și de la decorarea
Reginei Ana cu Crucea de Război a Franţei.
82. De‑a lungul vieţii, Regina Ana a primit Crucea de
Război a Franţei, Marea Cruce a Ordinului Carol I,
Marea Cruce a Ordinului Sfânta Olga și Sfânta Sofia
din Grecia, Marea Cruce a Ordinului de Malta și
Marea Cruce a Ordinului Coroana României.
83. Începând cu anul 1992, Regina Ana a vizitat zeci de
sate, comune, mânăstiri, mici orașe și municipii din
ţară, trecând prin fiecare colţ al României și întâl‑
nind zeci de mii de oameni.
84. Între anii 1990 și 2010, Regina a participat la zeci de
evenimente dedicate fundaţiei fiicei sale, Principesa
Moștenitoare, și a efectuat turnee în străinătate pen‑
tru colectare de fonduri, cum au fost vizitele din SUA
și Franţa.
85. Regina Ana a oferit Înaltul Patronaj Fundaţiei Anas‑
tasia, creată de pictorul Sorin Dumitrescu, cu mai
bine de două decenii în urmă.
86. Regina Ana a dat primul interviu televizat în Româ‑
nia la vârsta de 86 de ani, în anul 2009.
87. Regina Ana nu a mers niciodată în Basarabia.
88. Regina Ana nu a vizitat niciodată Balcicul.
89. Regina Ana nu a fost niciodată în Australia.
90. Părul Reginei Ana și‑a păstrat culoarea în mod na
tural, fără să albească vreodată.
91. Statul român nu a oferit nici o distincţie Reginei
Ana, în 92 de ani de viaţă.
92. Regina Ana a fost cea mai longevivă soţie de rege
sau domnitor din întreaga istorie a României.
Text apărut iniţial pe http://www.romaniaregala.ro.
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Regina Ana şi aristocraţia discreţiei
Rodica Culcer

N

u vorbesc de o clasă so
cială aparte, pentru că
nu este momentul ana
lizelor istorico‑sociologice, ci mă
gândesc la nobleţe interioară, la
devotament și la discreţie – vir
tuţi rare, rezultate dintr‑o educa‑
ţie morală temeinică și dintr‑o
tradiţie de altruism bazat pe cul
tul datoriei faţă de semeni și faţă
de familie, care contrastează cu
obsesia autoafirmării și promo
vării deșănţate a propriei per
soane care caracterizează perso
najele publice din zilele noastre.
Desigur, aceste valori trebuie re
amintite într‑o epocă în care nu
exiști decât dacă ești prezent în
reţelele de socializare sau pe mi
cile ecrane, iar Regina Ana le evita
și pe unele, și pe celelalte. De alt
fel, încă din tinereţe evitase pu
blicitatea, fugind de atenţiile
ziariștilor imediat după căsăto
ria cu Regele Mihai. Ce diferen
ţă uriașă faţă de alte vieţi de
„doamne și domniţe” mai recente,
chiar din familii nobiliare pres
tigioase, care au devenit vedete

S

e cuvine oare, în epoca populismelor de tot felul, să faci elogiul unei
aristocrate? Reflectând asupra vieţii Reginei Ana, pe care moartea sa recentă
a transformat‑o în destin, îţi dai seama de stupizenia populismelor și
stângismelor și începi să înţelegi ce înseamnă comportamentul aristocrat.

manipulând opinia publică prin
mass‑media!
Nici familiile aristocrate nu
mai sunt astăzi ce au fost, desi
gur, dar tocmai de aceea, atunci
când întâlnești o personalitate
care se definește prin devota
ment și discreţie, prin modestie,
decenţă și lipsă de ostentaţie în
viaţa publică, contrastul cu ga
leria de personaje stridente care
populează spaţiul public te în
deamnă la reevaluări și medita
ţii mai profunde – cu atât mai
mult cu cât Ana de România,
născută Bourbon‑Parma, s‑a că
sătorit cu Regele Mihai după ab
dicarea acestuia, când el se afla
deja în exil, și a înfruntat toată
rigiditatea Bisericii Catolice, ne‑
împăcată cu căsătoria ei cu un

rege ortodox, ai cărui copii, după
Constituţia ţării sale, trebuia să
fie botezaţi în Biserica Ortodoxă,
nu în cea Catolică.
Chiar dacă sunt multe as
pecte ale vieţii Reginei Ana care
ne rămân necunoscute, tocmai
datorită discreţiei cuplului re
gal, un lucru este cert, pentru că
este susţinut de fapte, și anume
că sentimentul datoriei a călău
zit‑o încă din tinereţe: mai întâi
faţă de familia pe care, în exil
autoimpus la New York, a aju
tat‑o să supravieţuiască lucrând
la un magazin, și apoi în timpul
războiului, când, începând din
1943, a participat, alături de For
ţele Franceze Libere, aflate sub
comanda generalului de Gaulle,
la campaniile din Algeria, Maroc,

Italia, Luxemburg și Germania,
fiind decorată pentru aceasta cu
„Crucea de război” („Croix de
Guerre”). După căsătoria cu su
veranul României aflat în exil,
fiica de principe născută în cel
de‑al XVI‑lea arondisment al
Parisului nu s‑a dat înapoi de la
creșterea găinilor într‑o mică
fermă din Hertfordshire – tot ast
fel cum, aș adăuga, o bună parte
din doamnele aristocraţiei ro
mânești nu s‑au dat la o parte
de la cele mai modeste și grele
munci după ce averile le‑au fost
confiscate de comuniști. Doar
parveniţii se tem de muncă, nu
însă și aristocraţii adevăraţi.
Cine se întreabă astăzi ce a făcut
Regina Ana ar putea să se gân
dească cât este de greu să susţii

moral un soţ împiedicat de vi
cisitudinile istoriei să‑și înde
plinească misiunea de rege, pe
care și‑o asumase trup și suflet;
să crești cinci copii în spiritul
responsabilităţii faţă de familia
regală a unei ţări pe care nu o
cunoști și a cărei limbă nu o vor
bești și să le asiguri tuturor o
viaţă de familie normală. Sigur,
nu va scrie nimeni ceva memo‑
rabil în cărţile de istorie despre
toate acestea, dar, ca să apreciem
mai bine rolul Reginei Ana în
istoria noastră, să ne imaginăm
Sonata Primăverii de Beethoven
executată doar la vioară, fără
acompaniamentul pianului. Stră
lucirea viorii nu ar mai fi aceeași,
nici armonia ansamblului. Să ne
înclinăm deci, la final, în faţa ce
lei care s‑a estompat pe sine de
bunăvoie pentru a‑și pune în va
loare familia și a‑și onora ţara
de adopţie.
Text publicat iniţial în revista 22
(http://revista22.ro/70255210/
regina‑ana‑i‑aristocraia‑
discreiei.html).

Regina unei Românii care n‑a existat
Lucian Dîrdală

N

e‑am aminti probabil că
a ales încă de la început,
fără stridenţe, religia so
ţului și Regelui ei. Am fi văzut‑o
încercând și reușind să‑și asume
această componentă a identită‑
ţii noastre colective. Cu limba
română ar fi fost, cred, ceva mai
greu. Domnind într‑o (nu „peste
o”) ţară liberă, ar fi avut parte de
multe săgeţi, dar nu am nici o în
doială că în scurt timp ar fi ajuns
să vorbească o română cursivă
și, îndrăznesc să spun, frumoasă.
Chiar dacă ai dificultăţi de pro
nunţie și accent, contează în pri
mul rând ceea ce spui.
N‑ar fi exclus ca, acum, reci
tind articolele din presa (liberă)
din anii ’50, să dăm peste texte
ce vorbesc despre dezamăgirea
unei femei tinere și independen
te, în faţa unor îndatoriri pe care
nu le anticipase și care deve
neau pe alocuri strivitoare. Dar
cred că mult mai numeroase ar
fi cele care ar lăuda efortul ei de
a cunoaște cât mai repede și cât
mai bine ţara de adopţie. Am da
peste poze și rânduri convenţio
nale, dar și peste multe dovezi
că Ana nu credea în bariere, că
era conștientă că Palatul era alt
ceva decât România reală.
Nu am avea parte de poziţii
oficiale, însă n‑ar fi surprinzător
ca Ana să se dovedească a fi fost
un partizan discret, dar redutabil
al emancipării femeii. O tânără
care, în timpul războiului, a mun
cit și apoi a îmbrăcat uniforma
militară nu putea accepta limite
arbitrare sau discriminări. Ar fi
avut parte de critici și șarje iro
nice, dar asta i‑ar fi adus sprijinul
soţului ei, chiar dacă abordarea

www.revistatimpul.ro

S

ă ne imaginăm că, în iunie 1948, Ana de Bourbon‑Parma ar fi venit
în România pentru căsătoria cu Mihai, tânărul rege al unei ţări ce‑și căuta
drumul drept după război. Ar fi urmat încoronarea și – iarăși, ne imaginăm –
o domnie de 68 de ani. Ce am fi avut de spus astăzi? Dincolo de tristeţe,
cum ne‑am raporta la Regina pierdută?

Regelui Mihai ar fi rămas, în
esenţă, ceva mai conservatoare.
Într‑o Românie liberă, pri
mele decenii postbelice ar fi fost
dominate de tema sărăciei, ca
efect al înapoierii și totodată
ca obstacol în calea moderni
zării. Cum monarhul nu ar mai fi
avut prerogative guvernamen‑
tale, toate aceste responsabili
tăţi le‑ar fi revenit politicienilor.
Dar Ana ar fi înţeles imediat că,

din poziţia sa, poate exercita o
anumită influenţă. Nu ar fi fost o
regină activistă, dezamăgindu‑i
pe radicalii ambiţioși. Dar ideea
bine încetăţenită a identificării
Reginei României cu câteva mari
cauze i‑ar fi oferit un spaţiu de
acţiune important.
După toate probabilităţile,
Ana ar fi trecut mai bine decât ti
midul ei soţ și Rege proba televi
ziunii. Într‑o societate predispusă

la cultul personalităţii, ar fi trebuit
să se adapteze portretului oficial
pe care i l‑ar fi creat binevoitorii.
Nu putea fi o mamă a naţiunii –
acea epocă trecuse. Însă ar fi fă
cut probabil toate sacrificiile ne
cesare pentru a‑și asuma rolul
în care ar fi fost distribuită fără a
i se fi cerut acceptul: femeie și
mamă aflată mereu într‑o încă
pere de sticlă, partener model
într‑o familie obligată să fie un

reper, într‑o epocă de declin al
reperelor. Cât despre cealaltă
tranziţie, cu un și mai mare po
tenţial democratic – internetul –,
cred că, de la înălţimea vârstei,
ar fi gestionat‑o cu umor și chiar
cu o oarecare plăcere.
Ne‑am fi obișnuit ușor, într‑o
lume normală, cu Ana de Româ
nia. La cumpăna mileniilor, am
fi constatat că e, alături de Rege
și poate chiar mai mult decât el,
persoana care ne cunoaște cel
mai bine. Plecăciunile oficiale ar
fi fost mereu însoţite de zâmbete
de simpatie. Unii vor spune că a
fost excepţională, alţii, din contra,
că a fost o femeie normală, ce a
avut timp suficient să se adap
teze, să‑și corecteze defectele, să‑și
asume ceea ce a văzut bun în
jurul ei. Treptat, ar fi încetat să
mai fie un subiect de discuţie,
atenţia tuturor s‑ar fi îndreptat
spre standardele impuse de acest
cuplu regal atât de influent. Re
publicanii ar fi recunoscut că, din
colo de toate controversele po
litice, România a avut în Regina
Ana o apărătoare a decenţei și a
bunului‑simţ.
Această ţară însă nu a exis
tat. După 1989, ne‑a venit greu
să‑l descoperim pe Regele Mihai,
iar unii dintre noi și‑au exerci
tat dreptul de a‑l ignora în con
tinuare. Dar, indiferent ce am
crede despre Rege, avem câteva
puncte de pornire. În ceea ce o
privește pe Regină, ea nu ne
poate deveni familiară decât dacă
ne gândim la o altă Românie, la
o ţară care n‑a existat. Dumne‑
zeu s‑o odihnească pe Regina
Ana, iar noi să găsim puterea de
a construi ţara pe care ne‑o dorim!
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Puterea Regelui

D

Adelina Rădulescu

isputa publică despre statutul Reginei Ana, dacă merită sau nu funeralii de stat, dacă merită sau
nu titulatura de regină, dacă știa sau nu limba română, ne îndepărtează de esenţă. Pe cine a pierdut
România și cine va rămâne în istorie? Cei care au cunoscut‑o îndeaproape pe Ana de Bourbon‑Parma
spun că a fost călăuza unui rege tragic, pe care l‑a însoţit în traversarea deșertului impus de exil.

A

veau puţin peste 20 de ani și,
când s‑au cunoscut, la nunta
Reginei Marii Britanii, o pră
pastie stătea între viaţa lor de până
atunci. Ea venea dintr‑o familie care
cunoscuse austeritatea. Părinţii, prove
niţi din familii domnitoare (dar nu din
linia moștenitorilor de coroană), și‑au
crescut cei trei băieţi și pe Ana în condi
ţii aproape severe, peregrini prin Europa
și Statele Unite, cu slujbe modeste și cu
înrolare pe front.
Destinul regal al Regelui Mihai I
era deja pecetluit de Stalin, iar Majesta
tea Sa avea să‑și piardă în scurt timp
tronul și ţara. După două domnii și o
copilărie marcată de nefericitul mariaj
al lui Carol al II‑lea cu Regina Elena,
după experienţa manipulării de către
politicienii români și comuniștii făcând
legea în partea asta de lume, Mihai avea
să devină pribeag și nepregătit pentru
încercările vieţii.
Există o anecdotă, povestită de Re
gina Ana, care spune că, atunci când s‑au
cunoscut, la Londra, ea și fratele ei l‑au
învăţat pe Rege să cumpere bilet la ci
nema și, în aceeași seară, să plătească
taxiul. În cartea Un război, un exil, o
viaţă, o biografie autorizată de Regina
Ana, lectura îţi descoperă un personaj
fascinant. Este soţia căreia nu‑i ies lu
crurile în bucătărie, dar care organizea
ză cu desăvârșire familia și căminul. Îi
este sprijin monarhului fără ţară în adap
tarea la diferitele meserii pe care le‑a
avut, de la agent de bursă la pilot, pen‑
tru a‑și întreţine familia cu cinci fete,
în care ouăle casei proveneau de la găi
nile crescute de ei înșiși în conacul de
la Bramshill, despre care Regina Ana
povestește cu seninătate că era bântuit
de două fantome.
Pentru cei care au întâlnit‑o, de la
distanţă, s‑a văzut femeia tenace care a

adus echilibrul și temeiul într‑un des‑
tin tragic.
Cu siguranţă că, într‑o altă atmos
feră, mai destinsă, povestea aceasta de
dragoste a Regelui Mihai și a Reginei
Ana ar fi fost un film cu succes de casă.
Sau poate că exemplul de graţie al îm
plinirii ar fi luat‑o mereu de la capăt.
În 2001, când Casa Regală a fost
acceptată de autorităţile române să se
așeze în ţară, la Palatul Elisabeta era
multă lume. Regina Ana era în umbra
Majestăţii Sale, veghindu‑l cu serenitate.
Jurnaliștii au înconjurat‑o pe Regină,
care a spus că nu dă declaraţii. I‑am vor
bit cu toţii în limba română, iar Regina
Ana ne răspundea precis la întrebări în
limba engleză sau în franceză. Umorul
îi era debordant și tăios, însă râsul său
strașnic domina emoţia tuturor.
Cu ceva timp înainte, prin 1997‑1998,
până ca familia să primească pașapoar
tele românești, Regina Ana a venit de
mai multe ori în ţară și a colindat‑o în
lung și‑n lat. În numele Regelui. Zia
riștii vremii, care au însoţit‑o în turneu,
își amintesc de naturaleţea pe care o
avea la întâlnirile cu oamenii și chiar
au auzit‑o, de pildă, vorbind românește
cu ţărani din Maramureș. Mai târziu,
aflam din anturajul Casei Regale că Re
gina Ana înţelege românește, însă nu
se exprimă în public în limba noastră,
pentru că evită adăugarea unor noi cri
tici la valul de manipulare ce a dominat
anii ’90, care a ţinut departe de popor
imaginea autentică a celor doi. Fluentă
în patru limbi, avea un respect pentru
rostire și accent, pentru limba vorbită
impecabil.
Din poveștile apropiaţilor Casei
Regale din anii ’90 afli că, deși în pu
blic alegea discreţia ca atitudine, acasă
era interesată de orice subiect, avea sfa
turi pentru fiecare, modestă și amabilă,

directă și jovială în același timp, cu re
plici inspirate. Ţi‑o imaginai chiar cum,
în anii comunismului, Regina Ana era
cea care asigura rolul de operator ce în
registra mesajele de Crăciun ale Regelui
Mihai, transmise de Europa Liberă și
BBC în limba română.
Poate că puţini știu că, în 1960, a
apărut o piesă de teatru într‑un singur
act, semnată de Ana și Mihai de Româ
nia, intitulată Alegerea. „Să aperi omul,
să te sprijini pe propria ta valoare, pe
propria ta responsabilitate, să ajungi
prin propriile mijloace la capăt, singur,
lepădându‑te de slăbiciuni. Acesta ar
putea fi destinul meu. Un destin dificil,
dar plin, generos. Aici, în lupta aceasta,
n‑au ce căuta nehotărâţii.” E târziu să
aflăm căruia dintre cei doi autori îi apar
ţine citatul, dar, dacă ai avut vreodată
prilejul s‑o întâlnești, parcă auzi vo
cea Anei de România și simţi spiritul
lui Mihai de România.
Târziu este și să discuţi despre ce‑ar
fi însemnat exemplul nobleţei autentice,
al tenacităţii și decenţei dacă am fi tre
cut senini prin anii ’90. Dacă Familia
Regală nu ar fi continuat să fie izgonită
după 45 de ani de comunism și primită
acasă mai devreme, poate că nu ar fi
existat compromisurile ulterioare cu po
liticienii, care au știrbit din prestigiul
și încrederea de care se bucura monar
hia imediat după ’89.
Ar fi potrivit să aflăm, nu din păre
rile schimbătoare ale politicienilor, ci
direct de la cei care au fost în preajma
Regelui Mihai și a Reginei Ana, așa cum
erau. Se încheie o epocă, iar noi ratăm
din nou maturizarea, ignorând sau res
criindu‑ne istoria.
Text publicat iniţial pe
http://www.digi24.ro/opinii/
puterea‑regelui‑546994.

Încrederea
nu are nevoie
de ochi
Nora Iuga

A

m să mă duc vineri dimineaţă la cata
falcul Reginei Ana. Nu am văzut‑o decât
o dată, la Palatul Elisabeta, alături de
Regele Mihai. Parcă nici nu erau de‑adevărat.
Se făcuse mult prea târziu. Cred că dormeam.
Eu sau ei. Nu știu care dintre noi.
Acum știu că fata aia cu obrazul luminat de
zâmbet ca o bucată de măr, în care nu aveai
cum să dai peste vreun vierme, a adormit. Stă
alături de El, acolo, la Palatul Elisabeta. Cel mai
frumos bărbat întâlnit de mine vreodată. Pri
mul băiat pe care‑l iubisem, de la opt ani, ală
turi de celălalt Mihai, care scria poezii. Așa
dar puterea și puritatea, strânse într‑un pumn
mic de fetiţă, am să le văd poate pe pieptul
acoperit al unei femei care ar fi putut deveni,
cine știe, o mare regină, o superbă și „mândră
în toate cele”, la catafalcul căreia am stat cu
78 de ani în urmă, Regina Maria. Simt, culmea,
în mine aceeași durere ca atunci, la Palatul
Cotroceni, în inima acoperită de o cămașă albă
de străjer. I‑am iubit pe regii României. Am
avut parte de regi care ne‑au ridicat ţara acolo
unde‑i era locul, mai la deal, unde‑s copacii vân
joși. Pe‑atunci, știam că m‑am născut în Europa,
fiindcă venisem pe lume pe acest continent, nu
fiindcă mi se făcuse cinstea să fiu primită în
UE. Mă voi duce la catafalcul Reginei Ana și o
s‑o am întotdeauna în minte alături de Regele
Mihai, cu care și‑a promis însoţirea pe viaţă
fără să se privească în ochi, fiindcă ochii le
erau de prisos. În ceea ce mă privește, de când
mă știu, am luat ușor tot ce mi‑a dat și mi‑a luat
viaţa. Dar pot spune cu ochii închiși că, dacă
nu‑mi luau Regii, nu ar fi trebuit să debutez ca
poetă la 38 de ani și, cine știe, poate ar fi avut
și nemţii poeţi suprarealiști. Regina Ana o să
mă ierte că nici la catafalcul ei nu‑mi pot stă
pâni umorul… dar ce curios, reginele astea ale
noastre, ce nume de ţărănci românce get‑beget
au ele: Maria și Ana.
Text publicat iniţial în Observator cultural
(http://www.observatorcultural.ro/articol/
increderea‑nu‑nevoie‑de‑ochi).

Uniţi în durere
Răzvan Voncu

D

ecizia sa este nu numai
o recunoaștere a faptu
lui că Regele Mihai I a
fost, pentru trei ani (1941‑1944),
suveranul unei Românii din care
făcea parte și Basarabia. Ci mai
ales a relaţiei speciale pe care
Casa Regală a României a avut‑o
cu Basarabia, după revenirea ei
la Ţara‑Mamă.
Chiar dacă nu e decât un gest
simbolic, fără consecinţe prac
tice imediate, decizia președin
telui de la Chișinău e din cu
totul altă categorie decât defunc
tele „poduri de flori”. Deoarece
acestea din urmă au instituit, de
fapt, o cultură a diferenţei între
cele două maluri ale Prutului
și au acreditat pe plan naţional
niște „vameși”: profesioniști ai
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F

ără patetism, probabil că singurul mare gest politic
al preşedinţiei lui Nicolae Timofti a fost decizia
de a declara ziua de 13 august drept zi de doliu naţional
în Republica Moldova.

patriotismului și ai unionismului.
Consecinţa activităţii lor, după
25 de ani de la declararea inde
pendenţei Republicii Moldova,
este deplina separare politică de
azi. Hotărârea de declarare a do
liului naţional, pe 13 august, ca o
reverenţă postumă faţă de cea
care ar fi putut fi regina României
Mari (dacă zarurile istoriei ar fi
căzut altfel), este o decizie care
promovează o cultură a integrării.
Fie și în durere, fie și pentru o zi,
suntem uniţi.

Firește, nu‑mi fac iluzii că
decizia președintelui Timofti îi
va atinge pe votanţii lui Dodon,
Usatâi și ceilalţi. Mă îndoiesc că
au auzit de Casa Regală a Româ
niei, altfel decât sub forma cari
caturilor propagandei sovietice
de odinioară (foarte activă și azi,
în paranteză fie spus). Însă nu lor
li se adresează gestul de reveren
ţă al conducerii de la Chișinău.
Ci românilor de bună‑credinţă
și, mai ales, tinerilor. Căci ei au
șansa de a recupera memoria

istorică a Basarabiei, pervertită
și interzisă atâta amar de ani.
Chiar și împrejurarea că în Ro
mânia chestiunea monarhică ră
mâne deschisă, fără a periclita
în vreun fel cadrul constituţional,
este o lecţie pe viu. Ea le spune
basarabenilor că România nu este
împietrită în „aroganţă”, ci este
o ţară cu adevărat democratică,
deschisă, în care chestiuni deli
cate se rezolvă fără vărsare de
sânge, fără violenţă politică și
fără fracturi sociale dramatice.

Anii ’90, cu cortegiul lor de
ameninţări și tulburări, s‑au în
cheiat, din fericire. Sistemul de
mocratic românesc, imperfect ca
orice sistem democratic, are to
tuși resurse importante pentru a
gestiona orice criză. În România
există o anumită înţelepciune,
care permite menţinerea unor
echilibre. Este un îndemn la re
flecţie pe tema ameninţărilor pe
care le proferează unii sau alţii,
numai ca să îi împiedice pe basa
rabeni să ia vreo decizie cu pri
vire la viitorul lor. Mai exact, nu
orice decizie, ci decizia corectă.
Text publicat iniţial în Adevărul
(http://adevarul.ro/moldova/
actualitate/uniti‑durere‑1_
57a728b75ab6550cb88cb8ef/
index.html).
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REGINA ANA A ROMÂNIEI (IN MEMORIAM)

Moartea unei regine
Bedros Horasangian

F

ie că suntem monarhiști
sau republicani, nu con
tează. Familia Regală s‑a
comportat exemplar și a adus
beneficii imense unei Românii
care‑și caută drumul propriu în
lumea de azi. Și acum, în aceste
zile, a murit Regina Ana de
Bourbon‑Parma, soţia Regelui
Mihai I al României. Avea 92 de
ani și era suferindă. Bunul Dum
nezeu s‑a îndurat s‑o săvârșeas‑
că din această viaţă pe această
femeie care a îndurat multe. De
taliile intrinseci, îndeobște, ale
unei vieţi asumate exemplar sunt
cunoscute. Și spun foarte multe
despre o regină fără regat și des
pre destinul ei de soţie a unui
rege exilat.
După abdicarea Regelui
Mihai I, în 31 decembrie 1947,
la presiunea autorităţilor sovie
tice de ocupaţie, România a de
venit republică. Și așa a rămas
de atunci. Tânjelile unui pumn
de monarhiști loiali Coroanei
României și Casei Regale nu au
găsit nici susţinere politică, nici
sprijin popular, în așa fel încât,
printr‑o abilă mișcare, asumată
politic – cum s‑a întîmplat în
Spania, de exemplu –, România
să revină la vechiul ei statut de
Monarhie Constituţională. Nu s‑a

N

u știm nici azi dacă Monarhia salvează România, cum un milion de oameni
strigau pe străzile Bucureștilor, la cea mai mare manifestaţie publică înregistrată
în favoarea Regelui Mihai I și a Reginei Ana, dar știm bine că tot ceea ce a făcut
Casa Regală a României după 1989 a fost în folosul României.

dorit, nu s‑a putut. Regina Ana a
fost mereu lângă Regele Mihai I.
Iar Casa Regală, în tot ceea ce a
întreprins după 1989, a fost în
favoarea și în beneficiul Româ
niei. Nu intrăm în detaliile vieţii
Familiei Regale, vrem să accen
tuăm însă rolul jucat, poate nu
îndeajuns cunoscut, în campania
de promovare a României în de
mersurile întreprinse pentru ac
ceptarea ei în NATO și UE. Un
efort imens, susţinut și institu
ţional, în contextul în care bu
nele auspicii și contactele dintre
Casele Regale europene au ne
tezit drumul nostru european.
Regele Mihai I, Regina Ana, Prin
cipesa Margareta și Principele
Radu, precum și ceilalţi membri
ai Casei Regale a României au
avut un rol mult mai important
decât se știe. Regele Mihai I și
Regina Ana a României au lu
crat efectiv pentru binele „Ţărei
și Neamului”, cum se formulau
cândva astfel de opţiuni.

Casa Regală a României,
prin toţi membrii ei, din trecut și
până astăzi, a avut un aport de
netăgăduit la a pune România
pe harta lumii, to put the coun‑
try on the map, ceea ce nu e pu
ţin lucru. Comunismul instalat
în România între 1945 și 1989 a
lăsat urme adânci. Propaganda
comunistă a lucrat din plin la
falsificarea istoriei și, mai mult,
a urmărit pas cu pas existenţa și
activităţile Familiei Regale din
exil. O existenţă asumată cu dem
nitate, o viaţă privată și publică
de toată lauda. Poate nu știm
încă bine tot ce au făcut Regele
Mihai I și Regina Ana în anii de
exil. Nu doar pentru propriii copii,
ci și pentru cel mai drag dintre ei,
România. Istoria politică a exilu
lui românesc, în toate detaliile ei
din deceniile de dinainte de 1989,
încă nu este scrisă. Știm câte ceva
despre activitatea susţinută de
niște posturi de radio americane,
care au întreţinut o anume stare

și care au contribuit la prezenta
rea adevărului dincolo de min
ciunile pe bandă rulantă ale pro
pagandei comuniste. Dar despre
ceea ce s‑a întâmplat cu adevă
rat la Versoix, ca și între comu
nităţile românești și liderii poli
tici neaserviţi regimului comunist
de la București, încă nu s‑a spus
totul. Regina Ana, care a murit
luni, 1 august, a intrat în con
știinţa neamului românesc. Fap
tul că va fi înmormântată la
Curtea de Argeș, pe pământ ro
mânesc, este încă o dovadă a ata
șamentului ei faţă de un neam
din care a făcut parte. Nu prin
sânge, ci prin propria opţiune.
Nu a fost simplu, nici ușor, iar
pentru căsătoria cu un ortodox,
Vaticanul a exclus‑o din Biserica
Catolică. A fost, în cele din urmă,
reprimită.
Regina Ana și‑a respectat ju
rămintele faţă de un popor din
care a făcut parte, poporul
român. Nu altfel au făcut ceilalţi

regi ai României. Anul 1918 a re
prezentat un moment de graţie
în istoria României, iar înfăptui‑
rea României Mari s‑a datorat și
abilelor mișcări politico‑diplo
matice, nu doar eroismului și
sacrificiului ostașilor români.
Regina Ana se alătură șirului de
mari regine pe care istoria Româ
niei moderne le consemnează.
Regina Elisabeta, Regina Maria,
Regina Elena și Regina Ana,
fiecare în felul ei, împreună cu
regii de care au fost, mai mult
sau mai puţin, alături, au avut
un aport important în edifica
rea României moderne. Moartea
Reginei Ana de Bourbon Parma,
Regina Ana a României, închide
o pagină de istorie tumultuoasă,
am putea spune. Și deschide o
alta, centrată pe modul în care
viitorul monarhiei, în România,
ar putea decide, într‑un fel sau
altul, viitorul nostru. De români
depinde ce vrem să facem, de noi
depinde unde vrem să ne pozi
ţionăm în această lume.
Dumnezeu s‑o ierte pe Regina
Ana a României!
Text publicat iniţial
în Observator cultural
(http://www.observatorcultural.ro/
articol/moartea‑unei‑regine).

Ana, Regina‑Soldat a României:
„Ştiam să demontez şi să montez la loc o maşină”
Claudiu Pădurean

R

egina Ana a României a
ieșit cu totul din tiparele
poveștilor cu prinţi și prin
ţese. Ea a venit pe lume la Paris,
la 18 septembrie 1923, în familia
Principelui René de Bourbon
‑Parma și a Principesei Marga
reta a Danemarcei. Din copilărie,
a învăţat să preţuiască oamenii
mai mult decât titlurile lor, dar
și să fie curajoasă.
În anul 1939, familia Anei de
Bourbon‑Parma a fost nevoită
să se refugieze din calea naziș
tilor. Viitoarea Regină a Româ
niei a ajuns mai întâi în Spania,
apoi în Portugalia și, în fine, în
Statele Unite ale Americii. A lu
crat ca vânzătoare și a studiat
până a împlinit vârsta la care
se putea înrola, apoi a cerut să
fie primită în Forţele Franceze
Libere, conduse de generalul
Charles de Gaulle. Și tatăl, și
fraţii Anei luptau împotriva na
zismului. Tânăra prinţesă a ser
vit ca infirmieră și ca șofer de
ambulanţă, în campaniile din
Africa de Nord. Uneori, tânăra
prinţesă îi ţinea de mână pe
soldaţii care mureau în ambu
lanţele în care servea.
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A

na a României și‑a trăit cea mai mare parte a vieţii în exil; mai întâi,
a luptat pe două continente împotriva nazismului, în calitate
de voluntar în Forţele Franceze Libere. Apoi, a luptat, în calitate
de Regină a României, vreme de 50 de ani, împotriva comunismului.
Nu a avut șansa să domnească niciodată, pentru că soţul său, Regele Mihai I
al României, fusese alungat de pe Tron. Însă istoricii sunt de acord cu
faptul că Regina Ana a României a continuat tradiţia începută de Regina Elisabeta
și continuată de Regina Maria și de Regina‑Mamă Elena.

Amintiri din războiul
antinazist
Modul în care s‑a implicat
Ana de Bourbon‑Parma în răz
boiul contra nazismului este des
cris pe larg în cartea Ana a Ro
mâniei. Un război, un exil, o
viaţă, scrisă de Alteţa Sa Regală
Principele Radu al României.
Iată câteva fragmente din
amintirile Reginei despre acea
perioadă tulbure din viaţa sa:
„Am traversat Atlanticul din
nou, în septembrie 1943, de data
aceasta într‑un vapor numit
Pasteur. Am ajuns mai întâi la

Casablanca și apoi la Rabat.
Acolo am început studiile de in
firmieră, ca și cele de mecanic,
ceea ce nu era dificil pentru
mine, fiindcă învăţasem o mul
ţime de lucruri la New York.
Știam să demontez și să mon
tez la loc o mașină. Am făcut și
cursurile denumite Nurses Aid,
toate acestea având loc seara.
Cazarea și masa erau asigurate
de către armată, dar bani de bu
zunar nu am văzut deloc în pe
rioada aceea, nici măcar o cen
timă, până la prima permisie,
care a fost mult mai târziu, spre
sfârșitul războiului.

Eram voluntare și duceam o
viaţă de cazarmă în toată regula,
o viaţă de regiment. Nu eram
decât fete. Învăţam să facem
marșuri, conduse de ofiţeri fran
cezi femei. Dar nici în Maroc,
nici în Algeria nu am primit mi
siuni. (…)
A început atunci pentru mine
o perioadă pasionantă, fiindcă
am mers la o școală înfiinţată de
francezi, aproape de Alger, unde
am luat parte, alături de cole
gele mele, la formarea persona
lului de pe ambulanţe, ajutoare
de infirmiere și șoferiţe. (…) Am
continuat viaţa militară până la
sfârșitul războiului, adică am

continuat să ajut infirmierele și
să conduc ambulanţele. La drept
vorbind, eram mai fericită să fiu
șofer, nu am fost niciodată o in
firmieră prea bună”, își amintea
Regina Ana a României.
La încheierea războiului, în
anul 1947, l‑a cunoscut pe Regele
Mihai I, la Londra, în cadrul eve‑
nimentelor prilejuite de nunta
Reginei Elisabeta a II‑a a Marii
Britanii. Regele Mihai I a fost
obligat în scurtă vreme să sem
neze un act ilegal și ilegitim de
abdicare. Ana de Bourbon‑Parma
i‑a rămas alături. Cel mai sărac
rege din exil s‑a căsătorit cu prin
cipesa‑soldat în iunie 1948, la
Atena, iar Ana a devenit Regină
a României. Nu a putut să își vi
ziteze ţara decât după căderea
comunismului, după decenii de
exil, în timpul cărora a luptat îm
potriva ciumei roșii cu aceeași
hotărâre cu care luptase și îm
potriva nazismului.
Text publicat iniţial
în România liberă
(http://www.romanialibera.ro/
aldine/history/ana‑‑regina‑
soldat‑a‑romaniei‑424535).
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