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Regele meu
Cei care s-au nãscut ca ºi mine în a doua jumãtate a secolului XX, aveau, teoretic, „motive“ sã nu mai ºtie
aproape nimic despre monarhie, regi, regine ºi întâmplãri cu ei. A existat, totuºi, o ºansã de a ºti despre
lucrurile acestea: familia.
Copilãria mea, în care figura centralã a propriei educaþii
a avut-o bunica mea paternã, a fost presãratã de mistere
legate de istorie, de lucruri interzise atunci, de cãrþi
ascunse de Securitatea care pãzea la fiecare pas, de
spaima descoperirii acestora, într-o lume în care, dacã
fãceai parte dintr-o familie cu accente anticomuniste erai
„ciumat“. Între secretele bunicii mele era o oglindã. Pe
spatele ei, chipul frumos al unui tânãr, îmbrãcat în uniforma Aviaþiei Regale: Regele Mihai, la vârsta de
21 de ani!
Unde este Regele? — întrebam cu naivitatea copilului
care ºtia doar cã acea imagine este un secret... Din când
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în când o „corupeam“ pe bunica, ºi atunci trebuia sã
scoatã din ascunzãtoare chipul Regelui, atât de tânãr în
oglinda ce pãrea de-a dreptul misticã. Apoi, îmi
povestea: „Regele Mihai a fost alungat de porcii de
ruºi. De ticãloºii de comuniºti. A trebuit sã plece. Se
aflã în Elveþia, dar va veni ziua când va fi din nou în
þarã. Dar, din pãcate, nu va mai fi rege, decât numai
cu numele. Aºa sunt vremurile. Eu nu o sã mai apuc
vremea aceea, dar tu o sã te bucuri de ea.“
De atunci îl iubesc pe Regele Mihai. A intrat în subconºtientul meu acea vibraþie, nu numai misterioasã, dar
ºi realã, vie, a adevãrului cu orice preþ. La noi în casã
se vorbea mai mult în ºoaptã despre aceastã temã. Era
tabuul legat de tatãl meu, Caius Petric, care fusese
deþinut politic în perioada 1949–1955. Bunica spunea:
„Tatãl tãu a suferit pentru Rege“. Apoi, a fost tata
care sublinia: „Am stat închis pentru Rege“. De ce?
Tot nu am prea înþeles, decât abia mai târziu. Nu era
spus niciodatã ca un reproº. Era spus din inimã, era
repetiþia care întãrea realitatea. Era pentru cei care
voiau sã asculte. ªi erau puþini.
Un grup de tineri, studenþi ºi elevi din Timiºoara,
fãceau parte, în 1949, împreunã cu tatãl meu, dintr-o
organizaþie secretã anticomunistã, cu caracter
promonarhist, care credea, la doi ani dupã plecarea
Regelui Mihai, cã americanii au sã vinã, au sã-l
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repunã în drepturi pe Regele României, ºi tot coºmarul
o sã disparã într-o clipã. De ce nu a fost aºa, acum, în
anul 2006, este redundant sã explicãm aici. Au fãcut-o
ºi o fac încã istoricii. Explicaþiile sunt în istoria intereselor internaþionale, a marilor puteri, a jocurilor care nu
au nici o legãturã cu omul simplu. Mi-au trebuit,
oricum, niºte ani pânã am înþeles. Ceea ce aflam acasã
se cumula, la nivelul percepþiei mele, doar mai mult ca
emoþie, revoltã, incapacitate de desluºire în lumea aceea,
pe care nu o cunoscusem, dar pe care mi-o doream.
Relaþia emoþionalã cu imaginea Regelui se nãscuse,
exista ºi creºtea.
Regele era în casa noastrã peste tot: în discuþii, în analize, în amintirile bunicilor mei. Una dintre cele mai
spectaculoase povestiri, pentru copilul care eram, era
legatã de Regele Mihai, aflat în vacanþã la Sãvârºin:
„Se fãcea cã Regele a plecat cu automobilul sãu pe un
drum rãu, de þarã, ºi, la un moment dat, s-a defectat.
Þãranii din zonã au sãrit imediat sã-l ajute. Regele ºtia
sã mulþumeascã, era bun ºi toatã lumea îl iubea. Era
modest, vorbea cu toþi. Îi respecta pe cei din jur“. Alte
istorii erau despre plecarea Regelui, despre presiunea
ruºilor, despre toatã tragedia abdicãrii. Ceea ce-mi
spuneau mereu bunicii era o mândrie a familiei: primarul Timiºoarei, la momentul inaugurãrii Catedralei
Mitropolitane, în 6 octombrie 1946, sub ctitoria
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Regelui Mihai, avea sã fie avocatul Iosif Petric, fratele
bunicului meu. Vedeam fotografiile ºi-mi doream sã fi
fost pe lume atunci, sã pot trãi acele clipe. Numai cã
Dumnezeu singur ºtie când ºi unde trebuie sã ne întâlnim cu anumite persoane. ªi de ce...
În ºcoalã, la orele de istorie, momentul evocãrii „Zilei
Republicii“ îmi fãcea silã. Mã foiam în bancã, mã
manifestam cu inconºtienþa curajoasã a adolescentului
care ºi-ar spune cu plãcere secretul, dacã asta nu ar fi
fãcut rãu celor dragi. 30 decembrie a fiecãrui an era ziua
în care ascultam mereu alte istorii despre Rege, despre
Regina mamã, despre Palatul Peleº ºi valori pe care
comuniºtii, în numele poporului, puseserã mâna. Sau,
mai bine zis, bocancii.
„Europa Liberã“, postul de radio pe care familia mea
îl asculta cu bruiajele sale cu tot, ºi pentru care am ajuns
sã lucrez mai târziu — fiind corespondent de la
Timiºoara între 1997 ºi 2002 —, era canalul prin care,
uneori, auzeam vocea Regelui Mihai. S-a întâmplat
atunci când românii din exil fãceau câte un demers
împotriva dictaturii, sau când, în România, dictatura
mai fãcea câte o victimã care nu putea trece neobservatã.
Ori la câte un An Nou, când Regele le vorbea, pe
calea undelor radio, românilor.
Regele Mihai era, astfel, în viaþa mea...
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&
Dupã Revoluþie, primul contact cu familia regalã l-am
avut în casa doamnei Simina Mezincescu, la
Bucureºti, când le-am cunoscut pe Alteþele Lor,
Principesele Margareta ºi Sofia. Am publicat atunci,
în 1990, interviurile cu fiicele Regelui în „Renaºterea
Bãnãþeanã“, motiv pentru care am fost iubitã de unii
cititori ºi insultatã de alþii. Anul 1990, al primelor mineriade ºi al sloganului „Nu ne vindem þara!“, nu avea sã
fie pentru prea multã lume ºi anul în care s-ar fi putut
înþelege importanþa reinstaurãrii Monarhiei. Dar dacã
pentru toate existã un destin, atunci nu ºtiu încã de ce
destinul Monarhiei ºi al Regelui au trebuit sã fie aºa...
Paºtele anului 1992 a fost unul dintre momentele superbe
pentru România. Regele Mihai ºi Regina Ana aveau
sã participe la Slujba de Înviere de la Mãnãstirea
Putna. Lucram la ziarul „Timiºoara“, iar colegul ºi
prietenul meu, Ioan Monoran — care avea sã plece dintre noi dupã un an ºi jumãtate de la acel moment —, a
mers acolo. Povestea ºi plângea: „Bobocule, plângea
toatã lumea. Este Regele nostru, înþelegi?!“. Îmi
dãdea detalii despre vizita Regelui ºi, cu toate cã atunci
nu am fost la Putna, aveam sã trãiesc bucuria de a sta
în preajma Sa, în anii care au urmat.
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&
Prima vizitã a Regelui Mihai la Timiºoara a fost permisã numai dupã ce Convenþia Democratã a câºtigat
alegerile din 1996. Paºtele anului 1997 au fost cele mai
frumoase sãrbãtori din viaþa multora dintre noi. Abia
atunci l-am întâlnit pe Majestatea Sa.
Regele Mihai este prima persoanã în faþa cãreia nu am
putut vorbi. Stãteam mutã de emoþie. Întâlnirea am
avut-o la restaurantul „Continental“. Îmi veneau mereu
în minte cuvintele bunicii mele: „Tatãl tãu a suferit pentru Rege!“ Voiam sã-i spun atât de multe, ca ºi cum
doar familia noastrã ar fi suferit. Aveam senzaþia cã
dragostea mea pentru Rege trebuie sã fie exclusivã. Cã
trebuie pusã într-o cutie specialã. Cã ar trebui sã-l
rãpesc de acolo, sã-i arãt „secretele“ din copilãrie ºi sã-l
implor sã nu spunã nimãnui.

&
Anii urmãtori au fost mai buni ºi am avut privilegiul sã-l
revãd adesea pe Rege, la Timiºoara sau la Sãvârºin.
Un moment special a avut loc în decembrie 1998, când
Regele Mihai mi-a fãcut onoarea de a-mi acorda un

-8-

interviu, în incinta Palatului Mitropoliei, prin grija
Înalt Prea Sfinþiei Sale, Mitropolitul Nicolae. Este
un interviu fãcut prin încãlcarea codurilor caselor regale,
care cer ca dialogurile sã fie date numai la reºedinþele
regilor. Discuþia urma sã fie difuzatã de TVR 1, dar
a fost cenzuratã cu brutalitate ºi din ea s-a redat, într-o
emisiune transmisã în 30 decembrie 1998, doar o micã
parte, din care nu se putea înþelege aproape nimic.
TVR Timiºoara avea la vremea respectivã o conducere
care, pentru nimic în lume, nu ar fi promovat un material de presã realizat de mine cu Majestatea Sa.
Persoana Regelui Mihai avea sã mã fascineze atunci.
Am avut privilegiul sã-i stau în preajmã, pe toatã durata interviul. ªi a fost o discuþie de aproape douã ore.
Atunci am descoperit, în afara planului formal, în afara
exerciþiului regal, un om minunat, cald, cu umor, lucid,
cu o memorie excelentã, bine informat ºi ancorat în realitate, cu toate carenþele unei realitãþi brutale, cel puþin
faþã de notorietatea Regelui. Stãteam în faþa singurului
ºef de stat, martor al celui de-al doilea rãzboi mondial,
în viaþã. Al Regelui, nãscut într-o zi de 25 octombrie,
care a primit în dar, de la Armata Românã, anunþul
privind eliberarea ultimului petic de pãmânt, în 1944.
Ziua Armatei coincide cu ziua Sa. Ce bine îmi pare cã
asta le-a scãpat comuniºtilor!
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Stãteam de vorbã cu Regele ºi înregistram totul. Eram
atentã la cuvinte ºi fraze, la gesturi ºi mimicã. Adesea,
Regele cita câte un filosof sau un scriitor, reda perfect
expresii la care þinea, extrãgea din ele, cu fineþe, cuvinte
magice care îi rotunjeau verbalitatea. Mã simþeam onoratã ºi ºtiam cã, într-o zi, acest dialog trebuie fãcut public.
Aceastã carte conþine transcierea integralã a interviul pe
care l-am luat atungi Regelui.

&
Crãciunul anului 2004 avea sã-mi aducã o mare
bucurie. Majestãþile lor, Regele Mihai ºi Regina
Ana, împreunã cu Alteþele Lor, Principesa Margareta
ºi Principele Radu, aveau sã mã invite, alãturi de un
mic grup de prieteni, la Castelul de la Sãvârºin, pentru
o searã pe care nu am s-o uit niciodatã. Am fost acolo
împreunã cu prieteni dragi: Ana Maria Strãin,
Mioara ºi Valer Simcelescu, Robert ªerban. În cãldura minunatã a sobei, în atmosfera inimitabilã
amprentatã de regalitate, cu eleganþa ºi modestia sa,
Regele Mihai m-a întrebat: „Ce s-a întâmplat cu interviul pe care mi l-ai luat în decembrie 1998?“ Uimitã de
memoria sa, de simþul umorului acordat cu o ºtiinþã
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extraordinarã a relaþiilor interumane, de o rarã fineþe,
i-am spus, pe scurt, istoria cenzurãrii. ªi atunci mi-am
reamintit cã acel interviu era presãrat, în replicile
Regelui, cu unele citate din „cartea lumii“ ºi am fost
curioasã cum Majestatea sa îºi pãstra memoria atât de
vie, cine erau cei citaþi, de unde culesese citatele.
Am aflat rãspunsurile: „Eu am acasã, în computerul
meu, toatã colecþia de expresii ºi citate, ale unor ºefi de
state, scriitori sau filosofi, care m-au impresionat de-a
lungul vieþii. Le folosesc în unele dintre discursurile
mele, la întâlniri, în funcþie de situaþie. Crezi cã ai vrea
sã le ai?“. Am simþit o mare bucurie sã citesc ºi sã înþeleg. Suntem, în parte, ceea ce regãsim din noi, în alþii.
Sau ceea ce alþii, mai expresivi, pot spune despre lume,
în vreme ce noi ne cãutãm cuvintele.
Am cerut permisiunea Casei Regale de a publica
aceastã colecþie de cuvinte, aºezate în dantele verbale, pe
care Regele Mihai le-a adunat, conºtiincios, în viaþa
sa. Modest ºi delicat, poate cã nu ar fi vorbit niciodatã
unui jurnalist despre ele, dar sunt fericitã cã l-am provocat. ªi, mai presus de orice, onoratã cã mi le-a încredinþat.
În paginile acestei cãrþi sunt redate fragmente de înþelepciune din care Regele s-a inspirat atunci când ºi-a redac-
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tat unele materiale sau când a vorbit celor din jur,
respectând mereu dreptul autorului ºi citându-l. O parte
dintre texte nu conþin numele autorului, ele fiind repere
din alte discursuri sau atitudini publice ale unor personalitãþi care l-au încântat pe Regele Mihai, de-a lungul vieþii.

&
Îi mulþumesc Majestãþii Sale, Regele Mihai I al
României, cã mi-a dat ºansa sã public aceastã carte.
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Interviu cu
Majestatea Sa
Regele Mihai I
al României
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Am plecat cu moartea în suflet
Lia Lucia Epure: Sunt onoratã de faptul cã aþi
acceptat acest interviu la Timiºoara, în Palatul
Mitropoliei, în condiþiile în care astfel de interviuri
le-aþi realizat numai în Elveþia, la reºedinþa majestãþii
voastre. Aþi mai acordat interviuri televiziunilor
române la Versoix despre unul dintre cele mai
dureroase momente din istoria României — 30 decembrie 1947. Cum resimþiþi acum momentul în care aþi
fost forþat sã abdicaþi?

Regele Mihai: Este cam complicat acum sã explic exact
ce am simþit în acel moment. Pe lângã tristeþe, a fost ºi
un moment de uºurare cã, pânã la urmã, am scãpat de
acea situaþie. Gândindu-mã ceva mai târziu, am avut un
sentiment de dezgust: dacã aºa-ziºii români au ajuns în
aºa un hal, sã facã ce-au fãcut... Asta a fost ceva ce a
depãºit imaginaþia mea. Dezgust — este prea puþin spus,
dar nu ºtiu ce alt cuvânt aº putea folosi. În orice caz,
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câtva timp dupã aceea gândul meu a fost la mine ºi la
mama mea care a trecut ºi ea prin cinci exiluri; nu ºtiu
câtã lume ºtie acest lucru, dar familia ei era în Grecia.
A fost, aºadar, ºi o mare tristeþe. ªi m-am ºi îngrijorat
pentru ceea ce avea sã se întâmple în þarã. Aceasta a fost
la mine principala stare de spirit, care a þinut pânã în
1996, fãrã întrerupere. Cam asta ar fi pe scurt. Altfel, ar
fi foarte multe de povestit…

L.L.E.: Când aþi avut, Sire, primul semn,
dupã ce comuniºtii au pus mâna pe putere, cã se
„lucra“ de zor ca România sã nu mai fie
monarhie? Cã, deºi au jucat perfid rolul de patrioþi, pregãteau scoaterea Voastrã din viaþa
României?
R.M.: Înainte de momentul 30 decembrie 1947, noi
bãnuiam ceva. Cel puþin înainte de sfârºitul lui noiembrie
1947, aºadar înainte de a ne duce la Londra pentru cãsãtoria prinþesei Elizabeth, actuala reginã, plutea ceva în
aer. Simþeam cã se pregãteºte ceva o datã cu schimbarea
constituþiei, dar totul era planificat sã se întâmple cândva
prin primãvarã, prin martie-aprilie. Din câte s-a aflat
dupã aceea, eram aºa o piedicã mare pentru ce încercau
ei sã facã, încât nu au mai aºteptat. ªi despre vizita lui
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Tito, care ar fi aranjat anumite lucruri în lipsa mea, se
spune cã ar fi contribuit la ce avea sã se întâmple.
Comuniºtii nu mai voiau nici mãcar ca vocea mea sã fie
auzitã la mesajul de sfârºit de an. Eram un spin în coasta lor. Asta din 1945, cã pânã atunci m-am opus, cât am
putut, comunizãrii þãrii. A fost greu pentru mine, cu
toate lucrurile ce aveau sã urmeze, pentru cã armata sovieticã era colo ºi nu puteam face tot ce voiam eu, aºa cã
lucrurile s-au precipitat pânã la sfârºitul anului.

L.L.E.: Majestate, este adevãrat cã sovieticii
au câºtigat rãzboiul împreunã cu forþele aliate, dar
ºtim cu toþii cã americanii erau, de fapt, cei pe
care i-au aºteptat tot timpul românii. Aþi avut sentimentul cã ar trebui sã vinã cineva sã ajute
România în acea perioadã?
R.M.: Asta începând chiar din 1945, cu criza cu
Andrei Viºinski, ministrul adjunct de externe al Uniunii
Sovietice — când au venit cu Groza sã-l instaleze în fruntea guvernului ºi tot ce a urmat dupã aceea. Încã de atunci noi ceream ajutor americanilor, cel puþin politic, ca
sã înþeleagã ce se întâmplã ºi dezastrul prin care va trece
þara. Dar, ca ºi în cazul englezilor, astea sunt sistemele
democraþiei occidentale: când ei semneazã ceva ºi fac anga-
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jamente oficiale între ei, chiar se þin de acestea — spre
deosebire de ceilalþi, care nu prea se þin. Documentele
semnate atunci nu aveau nici o valoare, nici mãcar valoarea hârtiei pe care erau scrise.
Asta a fost marea durere a noastrã, Roosevelt era bãtrân
ºi bolnav, iar în tot biroul lui politic erau infiltraþi
KGB-iºti. Asta acum se ºtie. Churchill m-a mirat ºi
mai mult. El ºtia foarte bine ce reprezenta comunismul.
Mentalitatea lor nu era, însã, sã schimbe lucrurile dupã
ce deja au semnat. Acolo am suferit noi ºi celelalte þãri.
Sprijin moral aveam, dar când era vorba sã arate ceva
mai clar, nu au mai fãcut nimic. Sau mult prea puþin…

L.L.E.: Sire, v-aþi simþit trãdat, deopotrivã
Majestatea Voastrã, ca rege, dar ºi ca cetãþean al
acestei þãri, ca român, aºadar — sau ce aþi simþit
atunci cel mai puternic?
R.M.: „Trãdare“ e, poate, un cuvânt tare, dar cred cã
e foarte aproape de ceea ce s-a întâmplat. Noi toþi credeam, ºi eu, ºi mama, cã americanii ºi englezii sunt pentru noi adevãraþi stâlpi, ajutoarele noastre de încredere; ei
erau oameni cu caracter, cu educaþie..., ºi tocmai ei ne-au
lãsat baltã. A fost un sentiment ºi de frustrare, ºi de tristeþe. Mare tristeþe.

