Keeping Noble Families Traditions Alive

During evolution, humans created cultures, ethics and traditions and even forgot them. The
cultures, ethics and traditions we practice are either the one of the best or have emerged
recently. The best of them were preserved and gifted by our ancestors.
ENGLISH - ITALIANO - ESPAÑOL - PORTUGUÊS
We would like to start with some historical remarks before elaborating on the uniqueness
which is our main interest here, the nobility and Monarchy in twentyfirst-century (We will
expound it briefly, there is mountain of information on this subject not intended here to write
a book). This may be controversial for some readers who will probably criticize for this topic.
Such criticism may be to some degree reasonable because of difference of opinion of the
succession based on certain principles of dynastic law. It also depends on whichever side the
commentators are on. Even among specialists personal opinions are numerals.
In the consequence of the Second World War, relatively little attention was given to the
nobility of the XXI century by historical scholars. It is to be admitted that the great Houses,
beyond their direct and principal descendants whose continuous genealogy is certified by facts

and historical documents, have had offshoots from secondary branches which themselves
constitute the origin of new houses, when these latter in no way contradict the illustrious
derivation ascribed to them due to the importance of it.
While noble status formerly conferred significant privileges in most jurisdictions, by the 21st
century it had become a largely honorary dignity in most societies, although a few, residual
privileges may still be preserved legally (e.g. Netherlands, Spain, UK) and some Asian, Pacific
and African cultures continue to attach considerable significance to formal, hereditary rank or
titles.
Backgound
Throughout history, royal dynasties have dominated countries and empires around the world.
Kings, Queens, Emperors, Chiefs, Pharaohs, Czars, whatever titles they ruled by, monarchs
have shaped institutions, rituals and culture in every time period and every corner of the
globe. The Concept of monarchy originated in prehistoric times and evolved over century`s
right up to the present. Efforts to overthrow monarchies or evade their rule such as
Americans, French, Chinese and Russian revolution are considered turning points in world
history. even today, many countries retain their monarchs, although in vastly reduced form
with little political power. One cannot understand human history and government without
understanding monarchs and monarchies.
The first states were mostly monarchies, as far as we can tell, they were ruled by kings or
queens. The earliest monarchies that we know about are the ones in Sumer ("land of the
civilized lords" or "native land", Sumer was a civilization and historical region in southern
Mesopotamia, modern Iraq during the Chalcolithic – Early Greece and Early Bronze), and
Egypt. These both began around 3000 BC. But it was not only the early states which had kings
and queens. After all there are still many countries which have kings and queens even today.
Some other examples of places which were ruled by kings are Greece in the Late Bronze Age,
as described in Homers’ Iliad, the Etruscan cities in northern Italy, including Rome between
about 700 and 500 BC, China in the Warring States period, the Early Medieval kingdoms of
Western Europe and Africa like the Visigoths, the Vandals, the Franks, Ethiopia and Mali, and
the later medieval kingdoms, both Christian and Islamic, of France, England and Spain.
People often think that in ancient and medieval times only men could rule. It is true that there
have been many more men in power than women, but there have always been women rulers
too. There were women who ruled Egypt, like Hatshepsut and Cleopatra, and women who
ruled the Byzantine Empire, like Irene. There were women who ruled southern France, like
Eleanor, and women who ruled Castile in Spain, like Isabelle, and women who ruled the
kingdom of Kush in Africa, and the Empresses Lu and Wu Chao in China. Many other women
held power without having the official title, often as regents for their sons or grandsons, like
Agrippina and Julia Maesa in Rome, or Blanche of Castile Blance in France.
One has to remember that Christianity played an int ricate role in most of the lives of the
European people and now that Charlemagne had been anointed by the church "Roman
Emperor" his influence stretched far past where his military might could have taken it.
World history proves that the civilization of any country is built by the monarchy; it is difficult
to imagine civilization growing in India without the influence of Muhgal Emperors Ashok and

Akbar. Whether the Great Wall of China or the Pyramids of Egypt, Monarchy builds great
things. There is no civilization living today which did not originate in the work and effort of
Monarchy.
In Medieval time every European state had its own peculiarities. Most had a de facto or de
jure division between a lesser, untitled nobility and an upper titled nobility of princes, dukes,
counts or earls, marquises, barons and equivalents. In Britain this was represented by the
peers, in France by the so-called ducs et pairs, in individual German states by the Herrenstand
(‘estate of lords’) or Hochadel (‘high nobility’) as opposed to the Ritterstand (‘the estate of
knights’) or the Adel, the ordinary, nontitled nobility. But since these lesser nobles sported
what the French called the particule, a de or a von in their names, the way in which they styled
themselves might still appear enormously impressive. Complex gradations, forming often
bewildering sub-hierarchies, existed everywhere.
The relationship between the Church and the feudal states during the medievalperiod went
through a number of developments. The struggles for power between kings and popes shaped
the western world.
If we were living or travelling in Europe right now, we would be surrounded by reminders of
the medieval times (the Middle Ages) through the castles, churches, streets and houses that
have survived from those times. so it can be hard to imagine that our modern, technologycentred society could uphold any traditions from those times.
Today Nobility and Monarchy
The war with Napoleon reversed the dynastic monarchies and their societies’ legal structures.
At the time of Napoleon’s rise to power there had been over 400 separate European legal
codes. Changes in economic and political philosophy around the world have shifted the
leadership of many countries.
In the early modern period the nobilities of Europe faced many challenges to their status as
dominant elites. In particular, the ambitions of rulers, who sought to centralize power in the
princely institution, undermined their position. Similarly, an increased social mobility and the
emergence of new ‘nobilities,’ often a consequence of the social engineering attempted by
princes, posed a significant threat to established elites.
As Europe changed throughout the 19th century, several royal families were gradually
dismantled. The Kingdom of Naples saw the removal of its sovereign Joachim Murat. Venice
ceased being a provincial capital of Austria by 1866 and ceded to a unified Italy. When it
became clear that the Venetian Republic would never again be fully independent, Venetian
patricians redirected their political efforts. Several members of Royal Houses were
experienced diplomats, and various individuals of royal houses branch accepted recruitment
by the Austrian Emperor to serve as ambassadors for the Imperial House of HabsburgLorraine.

Keeping Noble Families Traditions Alive
Traditions represent a critical piece of our culture. They help form the structure and
foundation of our families and our society. They remind us that we are part of a history that

defines our past, shapes who we are today and who we are likely to become. Once we ignore
the meaning of our traditions, we’re in danger of damaging the foundation of our identity.
Non-regnant dynasties, whether in Italy, Germany or elsewhere, play a role in maintaining the
cultural and historical identity of Old World peoples. They represent not only peoples but
even places. Control of dynastic orders of chivalry is at the root of certain dynastic quarrels.
Some of these institutions are very old, and have a canonical position in Church law.
Non reigning monarchies today, based largely in Europe and Far East some of the ruling royal
families are still wealthy and powerful. They are philanthropic and excellent benefactors to
the people and countries they rule. Others are largely ceremonial or constitutional monarchies
existing in a complimentary relationship respected and revered but holding little or no ruling
power. People who are rightful heirs to titles may have lost their family wealth but their titles
and the right to rule a kingdom is customarily hereditary.
While there exist no means to petition for "official" recognition of noble titles or coats of
arms, some private nobility associatios, such as those associated with the former Corpo della
Nobilta' Italiana, the Académie Internationale d´Héraldique, the Académie Internationale de
Généalogie, the Confédération Internationale de Généalogie et de Héraldique, La Commission
d[information et de liaison associations de noblesse d´Europe aka Cilane or C.I.L.A.N.E.,
L'Association d'Entraide de la Noblesse Française, The Royal Association of Hidalgos of
Spain and others, which carry out activities of promotion, dissemination and enhancement of
the historical and social heritage linked to noble families.
Royal Family disputes
Nobility live today. In present times we, like our forefathers, strive to take part in the life of
society, bring up young people in the spirit of unselfishness.
Unfortunately, a number of non-regnant royal families are divided by dynastic disputes.
Those of France, Russia, the Savoy Italy and the Two Sicilies (Bourbons of Naples). As no
authority is empowered to adjudicate such a dispute, these often span generations. Headship
disputes may indeed be a normal symptom that plagues royal families which no longer reign,
much like the frequent disputes over nobiliary titles between brothers or cousins whose
country is no longer a monarchy.
In genealogy, royal descent is sometimes claimed as a mark of distinction and is seen as a
desirable goal. However, due to the incompleteness and varying uncertainty of existing
records, the number of people who do claim royal descent tend to be higher than the number
who can actually prove it. Historically, pretenders, impostors and those hoping to improve
their social status have often claimed royal descent, some with fabricated lineages.
Although The International Commission and Association on Nobility - TICAN intends to stay neutral on the
issue of juridical recognition of reigning and Sovereign Houses and desires exclusively to
support their traditional humanitarian commitment at the service of international
collaboration.....the Commission cannot be silent to the outrageously damages to the
reputation of the legitimate Royal House of Georgia, HRH Crown Prince Nugazar BagrationiGruzinski, by the impostor that for years he has discredited the real royal family and seeking
some kind of financial gain.

Right after the wedding with HRH Princess Anna Bagrationi-Gruzinski on 8 February 2009 at
the Holy Trinity Cathedral of Tbilisi, he declared himself on an Internet site as the head of the
house, and his immediate ancestors as kings, when in reality they were never anything more
than part of the high nobility of Georgia.
Astonishing though, some non reigning European Head of a House have followed this person
who pretends to have virtues, moral or religious beliefs,principles....that he does not
actually possess. In other words, the public is deceived by the misrepresentation.
This especially holds true if these misunderstandings are reinforced by statements of a purely
diplomatic character. All too often some commentators, obviously considering such
statements to be of higher relevance than the law, prefer to rely upon these statements rather
than on a proper analysis of the relevant dynasty.

ITALIANO

Mantenere viva la tradizione delle famiglie nobili

Durante l'evoluzione, gli umani hanno creato culture, etica e tradizioni e li hanno persino
dimenticati. Le culture, l'etica e le tradizioni che pratichiamo sono o tra le migliori o sono
emerse di recente. Il meglio di loro è stato preservato e donato dai nostri antenati.

Vorremmo iniziare con alcune osservazioni storiche prima di elaborare l'unicità che è il nostro
principale interesse qui, la nobiltà e la monarchia nel ventunesimo secolo (lo spiegheremo
brevemente, c'è una montagna di informazioni su questo argomento che non è intesa qui per
scrivere un libro). Questo potrebbe essere controverso per alcuni lettori che probabilmente
criticheranno questo argomento. Tale critica può essere in qualche misura ragionevole a causa
della differenza di opinione sulla successione basata su determinati principi della legge
dinastica. Dipende anche da che parte stanno i commentatori. Anche tra gli specialisti le
opinioni personali sono numeri.
In seguito alla seconda guerra mondiale, gli studiosi storici dedicarono relativamente poca
attenzione alla nobiltà del XXI secolo. Si deve ammettere che le grandi Case, al di là delle loro
dirette e principali discendenti la cui genealogia continua è certificata da fatti e documenti
storici, hanno avuto ramificazioni da rami secondari che costituiscono esse stesse l'origine di
nuove case, quando queste ultime non contraddicono in alcun modo il derivazione illustre
attribuita a loro a causa dell'importanza di esso.
Mentre lo status di nobiltà conferiva privilegi significativi nella maggior parte delle
giurisdizioni, nel XXI secolo era diventata una dignità ampiamente onoraria nella maggior
parte delle società, anche se alcuni, i privilegi residui possono ancora essere preservati
legalmente (ad esempio, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito) e alcuni asiatici, del Pacifico e le
culture africane continuano ad attribuire un significato considerevole al rango o ai titoli
formali ed ereditari.
Antefatto
Nel corso della storia, le dinastie reali hanno dominato paesi e imperi in tutto il mondo. Re,
regine, imperatori, capi, faraoni, zar, qualunque sia il titolo da loro dominato, i monarchi
hanno formato istituzioni, rituali e cultura in ogni periodo e in ogni angolo del globo. Il
concetto di monarchia è nato in epoca preistorica e si è evoluto per secoli fino ad oggi. Gli
sforzi per rovesciare le monarchie o eludere il loro governo come la rivoluzione americana,
francese, cinese e russa sono considerati punti di svolta nella storia del mondo. ancora oggi,
molti paesi mantengono i loro monarchi, sebbene in forma enormemente ridotta con scarso
potere politico. Non si può comprendere la storia e il governo umano senza comprendere
monarchi e monarchie.
I primi stati erano per lo più monarchie, per quanto possiamo dire, erano governati da re o
regine. Le prime monarchie di cui siamo a conoscenza sono quelle di Sumer ("terra dei signori
civilizzati" o "terra natia", Sumer era una civiltà e una regione storica nel sud della
Mesopotamia, l'Iraq moderno durante il Calcolitico - Prima Grecia e Bronzo Antico), e
l'Egitto. Entrambi iniziarono intorno al 3000 aC. Ma non erano solo i primi stati che avevano
re e regine. Dopotutto ci sono ancora molti paesi che hanno re e regine anche oggi. Alcuni altri
esempi di luoghi governati dai re sono la Grecia nella tarda età del bronzo, come descritto
nell'Iliade di Omero, nelle città etrusche dell'Italia settentrionale, tra cui Roma tra il 700 e il
500 aC circa, la Cina nel periodo degli Stati Combattenti, la prima Regni medievali
dell'Europa occidentale e dell'Africa come i Visigoti, i Vandali, i Franchi, l'Etiopia e il Mali, e i
successivi regni medievali, sia cristiani che islamici, di Francia, Inghilterra e Spagna.
La gente spesso pensa che nei tempi antichi e medievali solo gli uomini potevano regnare. È
vero che ci sono stati molti più uomini al potere delle donne, ma ci sono sempre state anche
delle donne governanti. C'erano donne che governavano l'Egitto, come Hatshepsut e
Cleopatra, e donne che governavano l'impero bizantino, come Irene. C'erano donne che
governavano la Francia meridionale, come Eleanor, e donne che governavano Castiglia in
Spagna, come Isabelle, e donne che governavano il regno di Kush in Africa, e le Imperatrici Lu

e Wu Chao in Cina. Molte altre donne detenevano il potere senza avere il titolo ufficiale,
spesso come reggenti per i loro figli o nipoti, come Agrippina e Julia Maesa a Roma, o Blanche
di Castiglia in Francia.
Si deve ricordare che il cristianesimo ha avuto un ruolo riccamente nella maggior parte delle
vite del popolo europeo e ora che Carlo Magno era stato unto dalla chiesa "imperatore
romano" la sua influenza si estendeva molto lontano dove la sua forza militare avrebbe potuto
prenderlo.
La storia mondiale dimostra che la civiltà di qualsiasi paese è costruita dalla monarchia; è
difficile immaginare che la civiltà cresca in India senza l'influenza degli imperatori Muhgal
Ashok e Akbar. Che sia la Grande Muraglia Cinese o le Piramidi d'Egitto, la Monarchia
costruisce grandi cose. Oggi non c'è civiltà che non abbia avuto origine nel lavoro e nello
sforzo della monarchia.
Nel Medioevo ogni stato europeo aveva le sue peculiarità. La maggior parte aveva una
divisione de facto o de jure tra una nobiltà minore, senza titolo e una nobiltà superiore di
principi, duchi, conti, marchesi, baroni e equivalenti. In Gran Bretagna questo era
rappresentato dai pari, in Francia dai cosiddetti ducs et paia, in singoli stati tedeschi da
Herrenstand ("proprietà dei signori") o Hochadel ("alta nobiltà") in opposizione al Ritterstand
("il tenuta dei cavalieri ') o l'Adel, la nobiltà ordinaria, senza titolo. Ma dal momento che
questi nobili minori sfoggiavano ciò che i francesi chiamavano la particella, un de o un von nel
loro nome, il modo in cui essi stessi disegnavano poteva apparire ancora enormemente
impressionante. Gradazioni complesse, formando sotto-gerarchie spesso sconcertanti,
esistevano ovunque.
Il rapporto tra la Chiesa e gli stati feudali durante il periodo medievale passò attraverso una
serie di sviluppi. Le lotte per il potere tra re e papi hanno modellato il mondo occidentale.
Se vivessimo o viaggassimo in Europa in questo momento, saremmo circondati da ricordi del
Medioevo attraverso castelli, chiese, strade e case che sono sopravvissuti da quei tempi.
quindi può essere difficile immaginare che la nostra società moderna, centrata sulla
tecnologia, possa sostenere qualsiasi tradizione di quei tempi.
Nobiltà e monarchia di oggi
La guerra con Napoleone rovesciò le monarchie dinastiche e le strutture legali delle loro
società.
Al momento dell'ascesa al potere di Napoleone c'erano stati oltre 400 codici legali europei
separati. I cambiamenti nella filosofia economica e politica in tutto il mondo hanno spostato
la leadership di molti paesi.
All'inizio dell'era moderna le nobiltà dell'Europa affrontarono molte sfide per il loro status di
élite dominanti. In particolare, le ambizioni dei governanti, che cercavano di centralizzare il
potere nell'istituzione principesca, minarono la loro posizione. Allo stesso modo, una
maggiore mobilità sociale e l'emergere di nuove "nobiltà", spesso conseguenza dell'ingegneria
sociale tentata dai principi, rappresentavano una minaccia significativa per le élite stabilite.
Mentre l'Europa cambiava nel corso del 19 ° secolo, diverse famiglie reali furono
gradualmente smantellate. Il Regno di Napoli ha visto la rimozione del suo sovrano Joachim
Murat. Venezia cessò di essere una capitale provinciale dell'Austria nel 1866 e cedette a
un'Italia unificata. Quando divenne chiaro che la Repubblica di Venezia non sarebbe mai più
stata completamente indipendente, i patrizi veneziani reindirizzarono i loro sforzi politici.
Diversi membri delle Case reali erano diplomatici esperti, e vari individui delle filiali delle

case reali accettarono il reclutamento da parte dell'imperatore austriaco per fungere da
ambasciatori della Casa Imperiale degli Asburgo-Lorena.

Mantenere viva la tradizione delle famiglie nobili
Le tradizioni rappresentano un pezzo fondamentale della nostra cultura. Aiutano a formare la
struttura e il fondamento delle nostre famiglie e della nostra società. Ci ricordano che siamo
parte di una storia che definisce il nostro passato, forma chi siamo oggi e chi saremo
probabilmente diventati. Una volta che ignoriamo il significato delle nostre tradizioni,
corriamo il pericolo di danneggiare le fondamenta della nostra identità.
Le dinastie non regnanti, sia in Italia, Germania o altrove, svolgono un ruolo nel
mantenimento dell'identità culturale e storica dei popoli del Vecchio Mondo. Rappresentano
non solo i popoli ma anche i luoghi. Il controllo degli ordini dinastici di cavalleria è alla base
di certe dispute dinastiche. Alcune di queste istituzioni sono molto antiche e hanno una
posizione canonica nel diritto della Chiesa.
Le monarchie non regnanti oggi, basate in gran parte in Europa e in Estremo Oriente, alcune
delle famiglie reali dominanti sono ancora ricche e potenti. Sono filantropici e ottimi
benefattori per le persone e i paesi che governano. Altri sono in gran parte monarchie
cerimoniali o costituzionali esistenti in una relazione complementare rispettata e riverita ma
con un potere di governo scarso o nullo. Le persone che sono legittimi eredi dei titoli possono
aver perso la ricchezza della famiglia, ma i loro titoli e il diritto di governare un regno sono
abitualmente ereditari.
Mentre non esistono mezzi per presentare petizioni per il riconoscimento "ufficiale" di titoli
nobiliari o stemmi, alcuni associati nobiliari privati, come quelli associati all'ex Corpo della
Nobiltà Italiana, all'Académie Internationale d'Héraldique, all'Académie Internationale de
Généalogie , la Confédération Internationale de Généalogie et de Héraldique, La Commission
d´informazioni e associazioni di collegamento di noblesse d'Europe alias Cilane o C.I.L.A.N.E,
L'Association d'Entraide de la Noblesse Française, La Royal Association of Hidalgos di Spagna
e altri, che svolgono attività di promozione, diffusione e valorizzazione del patrimonio storico
e sociale legato alle famiglie nobili.
Controversie della famiglia reale
La nobiltà vive oggi Nei tempi attuali noi, come i nostri antenati, ci sforziamo di prendere
parte alla vita della società, educando i giovani allo spirito di altruismo.
Sfortunatamente, un certo numero di famiglie reali non reggenti sono divisi da dispute
dinastiche. Quelli di Francia, Russia, Savoia Italia e le Due Sicilie (Borboni di Napoli). Poiché
nessuna autorità è autorizzata a giudicare una tale controversia, queste si estendono su
generazioni. Le dispute sulle intestazioni possono effettivamente essere un sintomo normale
che affligge le famiglie reali che non regnano più, proprio come le frequenti dispute sui titoli
nobiliari tra fratelli o cugini il cui paese non è più una monarchia.
Nella genealogia, la discendenza regale viene a volte rivendicata come segno di distinzione ed
è vista come un obiettivo desiderabile. Tuttavia, a causa dell'incompletezza e della varia
incertezza delle registrazioni esistenti, il numero di persone che rivendicano la regalità è
tendenzialmente più alto del numero che può effettivamente dimostrarlo. Storicamente, i
pretendenti, gli impostori e coloro che speravano di migliorare il proprio status sociale
hanno spesso rivendicato la discendenza reale, alcuni con lignaggi inventati.
Sebbene la Commissione Internazionale e l'Associazione sulla Nobiltà - TICAN intenda
rimanere neutrale sulla questione del riconoscimento giuridico delle Regnanti e delle Case

Sovrane e desidera esclusivamente sostenere il loro tradizionale impegno umanitario al
servizio della collaborazione internazionale...la Commissione non può tacere agli
scandalosamente danni alla reputazione della legittima Casa Reale di Georgia, il Principe
ereditario di Sua Altezza Reale Nugazar Bagrationi-Gruzinski, dall'impostore che per anni ha
screditato la vera famiglia reale e cercando qualche tipo di guadagno finanziario.
Subito dopo il matrimonio con SAR la principessa Anna Bagrationi-Gruzinski l'8 febbraio
2009 nella Cattedrale della Santa Trinità di Tbilisi, si è dichiarato sul sito Internet come il
capo della casa, ei suoi immediati antenati come re, quando in realtà non erano mai niente più
che parte dell'alta nobiltà della Georgia.
Sorprendente però, alcuni capi di Case europei non regnanti hanno seguito questa persona
che finge di avere virtù, credenze morali o religiose, principi...che in realtà non possiede. In
altre parole, il pubblico è ingannato dalla falsa rappresentazione.
Ciò vale in particolare se questi fraintendimenti sono rafforzati da affermazioni di carattere
puramente diplomatico. Troppo spesso alcuni commentatori, ovviamente considerando
che tali affermazioni sono di maggiore rilevanza rispetto alla legge, preferiscono basarsi su
queste affermazioni piuttosto che su un'analisi adeguata della dinastia in questione.

ESPAÑOL

Mantener vivas las tradiciones de las Nobles Familias

Durante la evolución, los humanos crearon culturas, éticas y tradiciones e incluso las
olvidaron. Las culturas, la ética y las tradiciones que practicamos son las mejores o han
surgido recientemente. Los mejores de ellos fueron preservados y regalados por nuestros
antepasados.

Quisiéramos comenzar con algunas observaciones históricas antes de exponer sobre la
singularidad que es nuestro principal interés aquí, la nobleza y la monarquía en el siglo XXI
(Lo expondremos brevemente, hay una montaña de información sobre este tema que no
pretende aquí escribir una libro). Esto puede ser controvertido para algunos lectores que
probablemente critiquen por este tema. Tal crítica puede ser hasta cierto punto razonable
debido a la diferencia de opinión de la sucesión basada en ciertos principios de la ley
dinástica. También depende del lado en el que estén los comentaristas. Incluso entre los
especialistas, las opiniones personales son números.
Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, los eruditos históricos prestaron
relativamente poca atención a la nobleza del siglo XXI. Debe admitirse que las grandes Casas,
más allá de sus descendientes directos y principales, cuya continua genealogía está certificada
por hechos y documentos históricos, han tenido ramificaciones de ramas secundarias que a su
vez constituyen el origen de casas nuevas, cuando estas últimas no contradicen en modo
alguno la derivación ilustre atribuida a ellos debido a la importancia de la misma.
Si bien el estatus de noble anteriormente otorgaba privilegios significativos en la mayoría de
las jurisdicciones, para el siglo XXI se había convertido en una dignidad mayoritariamente
honorífica en la mayoría de las sociedades, aunque algunos privilegios residuales aún pueden
conservarse legalmente (por ejemplo, Holanda, España, Reino Unido) y algunos asiáticos, del
Pacífico y las culturas africanas continúan asignando una importancia considerable a los
rangos o títulos formales y hereditarios.
Origen
A lo largo de la historia, las dinastías reales han dominado países e imperios de todo el
mundo. Reyes, reinas, emperadores, jefes, faraones, zares, cualquiera que sea el título por el
que gobernaron, los monarcas han dado forma a las instituciones, rituales y cultura en cada
período de tiempo y en todos los rincones del mundo. El concepto de monarquía se originó en
tiempos prehistóricos y evolucionó a lo largo del siglo hasta el presente. Los esfuerzos para
derrocar monarquías o eludir su dominio como los estadounidenses, la revolución francesa,
china y rusa se consideran puntos de inflexión en la historia mundial. incluso hoy en día,
muchos países conservan sus monarcas, aunque en forma muy reducida con poco poder
político. No se puede entender la historia humana y el gobierno sin entender monarcas y
monarquías.
Los primeros estados fueron en su mayoría monarquías, por lo que podemos ver, fueron
gobernados por reyes o reinas. Las primeras monarquías que conocemos son las de Sumer
("tierra de los señores civilizados" o "tierra nativa", Sumer fue una civilización e región
histórica en el sur de Mesopotamia, el Irak moderno durante el Calcolítico - Grecia Antigua y
el Bronce Antiguo), y Egipto Ambos comenzaron alrededor de 3000 aC Pero no fueron solo
los primeros estados los que tuvieron reyes y reinas. Después de todo, todavía hay muchos
países que tienen reyes y reinas, incluso hoy en día. Algunos otros ejemplos de lugares que
fueron gobernados por reyes son Grecia en la Edad del Bronce Final, como se describe en la
Ilíada de Homero, las ciudades etruscas en el norte de Italia, incluida Roma entre 700 y 500
aC, China en el período de los Estados Combatientes, los primeros Reinos medievales de
Europa occidental y África como los visigodos, los vándalos, los francos, Etiopía y Malí, y los
reinos posteriores medievales, tanto cristianos como islámicos, de Francia, Inglaterra y
España.
La gente a menudo piensa que en los tiempos antiguos y medievales solo los hombres podían
gobernar. Es cierto que ha habido muchos más hombres en el poder que las mujeres, pero
siempre ha habido gobernantes mujeres también. Había mujeres que gobernaban Egipto,

como Hatshepsut y Cleopatra, y mujeres que gobernaban el Imperio bizantino, como Irene.
Había mujeres que gobernaban el sur de Francia, como Eleanor, y mujeres que gobernaban
Castilla en España, como Isabelle, y mujeres que gobernaban el reino de Kush en África, y las
emperatrices Lu y Wu Chao en China. Muchas otras mujeres tenían el poder sin tener el título
oficial, a menudo como regentes para sus hijos o nietos, como Agrippina y Julia Maesa en
Roma, o Blanca de Castilla Blance en Francia.
Hay que recordar que el cristianismo jugó un papel importante en la mayoría de las vidas del
pueblo europeo y ahora que Carlomagno había sido ungido por la iglesia "Emperador
romano" su influencia se extendía mucho más allá de donde su poderío militar podría haberlo
tomado.
La historia mundial demuestra que la civilización de cualquier país está construida por la
monarquía; es difícil imaginar que la civilización crezca en India sin la influencia de los
emperadores Muhgal Ashok y Akbar. Ya sea la Gran Muralla de China o las Pirámides de
Egipto, la Monarquía construye grandes cosas. No hay civilización viviendo hoy en día que no
se haya originado en el trabajo y el esfuerzo de la Monarquía.
En la época medieval, cada estado europeo tenía sus propias peculiaridades. La mayoría tenía
una división de facto o de jure entre una nobleza menor sin título y una nobleza superior
titulada de príncipes, duques, condes, marqueses, barones y equivalentes. En Gran Bretaña,
esto fue representado por los pares, en Francia por los llamados ducs et pairs, en estados
alemanes individuales por el Herrenstand ('estado de señores') o Hochadel ('alta nobleza') en
oposición a la Ritterstand ('el estado de caballeros ') o el Adel, la nobleza ordinaria, sin título.
Pero dado que estos nobles menores lucían lo que los franceses llamaban la partícula, un de o
un von en sus nombres, la forma en que se diseñaron a sí mismos podría parecer
enormemente impresionante. Gradaciones complejas, que forman sub-jerarquías
desconcertantes, existieron en todas partes.
La relación entre la Iglesia y los estados feudales durante el período medieval pasó por una
serie de desarrollos. Las luchas por el poder entre reyes y papas dieron forma al mundo
occidental.
Si viviéramos o viajáramos en Europa en este momento, estaríamos rodeados de recordatorios
de la época medieval (la Edad Media) a través de los castillos, iglesias, calles y casas que han
sobrevivido desde aquellos tiempos. así que puede ser difícil imaginar que nuestra sociedad
moderna, centrada en la tecnología, pueda mantener cualquier tradición de aquellos tiempos.
Nobleza y Monarquía de hoy
La guerra con Napoleón revirtió las monarquías dinásticas y las estructuras legales de sus
sociedades.
En el momento del ascenso de Napoleón al poder, había habido más de 400 códigos legales
europeos separados. Los cambios en la filosofía económica y política en todo el mundo han
cambiado el liderazgo de muchos países.
En el período moderno temprano, las nobles de Europa enfrentaron muchos desafíos a su
condición de élites dominantes. En particular, las ambiciones de los gobernantes, que
buscaban centralizar el poder en la institución principesca, socavaron su posición. Del mismo
modo, una mayor movilidad social y el surgimiento de nuevas "nobleza", a menudo una
consecuencia de la ingeniería social intentada por los príncipes, representa una amenaza
significativa para las élites establecidas.

Cuando Europa cambió a lo largo del siglo XIX, varias familias reales fueron gradualmente
desmanteladas. El Reino de Nápoles vio la eliminación de su soberano Joachim Murat.
Venecia dejó de ser una capital provincial de Austria en 1866 y cedió a una Italia unificada.
Cuando quedó claro que la República de Venecia nunca volvería a ser completamente
independiente, los patricios venecianos redirigieron sus esfuerzos políticos. Varios miembros
de las Casas Reales eran diplomáticos experimentados, y varias personas de las casas reales se
unieron al reclutamiento aceptado por el emperador austriaco para servir como embajadores
de la Casa Imperial de Habsburgo-Lorena.

Manteniendo vivas las tradiciones de las Familias Noble
Las tradiciones representan una parte crítica de nuestra cultura. Ayudan a formar la
estructura y la base de nuestras familias y nuestra sociedad. Nos recuerdan que somos parte
de una historia que define nuestro pasado, forma quiénes somos hoy y en quiénes nos
convertiremos. Una vez que ignoramos el significado de nuestras tradiciones, corremos el
peligro de dañar la base de nuestra identidad.
Las dinastías no reinantes, ya sea en Italia, Alemania o en cualquier otro lugar, desempeñan
un papel en el mantenimiento de la identidad cultural e histórica de los pueblos del Viejo
Mundo. Representan no solo a las personas, sino incluso a los lugares. El control de las
órdenes dinásticas de la caballería está en la raíz de ciertas disputas dinásticas. Algunas de
estas instituciones son muy antiguas y tienen una posición canónica en la ley de la Iglesia.
Actualmente, las monarquías que no reinan, basadas principalmente en Europa y el Lejano
Oriente, algunas de las familias reales reinantes siguen siendo ricas y poderosas. Son
filantrópicos y excelentes benefactores de las personas y países que gobiernan. Otros son en
gran parte monarquías ceremoniales o constitucionales que existen en una relación
complementaria respetada y venerada pero que tienen poco o ningún poder de gobierno. Las
personas que son legítimas herederas de los títulos pueden haber perdido la riqueza de su
familia, pero sus títulos y el derecho a gobernar un reino es habitualmente hereditario.
Si bien no existen medios para solicitar el reconocimiento "oficial" de títulos nobiliarios o
escudos de armas, algunas asociaciones privadas de nobleza, como las asociadas con el
antiguo Corpo della Nobilta 'Italiana, la Académie Internationale d'Héraldique, la Académie
Internationale de Généalogie, la Confédération Internationale de Généalogie et de
Héraldique, la Commission d´information et de liaison associations de noblesse d'Europe aka
Cilane o C.I.L.A.N.E, L'Association d'Entraide de la Noblesse Française, la Real Asociación de
Hidalgos de España y otros, que llevan a cabo actividades de promoción, difusión y mejora del
patrimonio histórico y social vinculado a las familias nobles.
Disputas familia real
La nobleza vive hoy. En los tiempos actuales, como nuestros antepasados, nos esforzamos por
participar en la vida de la sociedad, educamos a los jóvenes con un espíritu de generosidad.
Desafortunadamente, varias familias reales no regidas están divididas por disputas dinásticas.
Los de Francia, Rusia, la Italia de Saboya y las Dos Sicilias (Borbones de Nápoles). Como
ninguna autoridad está facultada para resolver una disputa de este tipo, estas a menudo
abarcan generaciones. Las disputas de jefatura pueden ser, de hecho, un síntoma normal que
afecta a las familias reales que ya no reinan, al igual que las frecuentes disputas sobre títulos
nobiliarios entre hermanos o primos cuyo país ya no es una monarquía.
En genealogía, el descenso real se afirma a veces como una marca de distinción y se ve como
un objetivo deseable. Sin embargo, debido a la incompletitud y la incertidumbre variable de

los registros existentes, el número de personas que afirman tener ascendencia real tiende a ser
mayor que el número que realmente puede demostrarlo. Históricamente, pretendientes,
impostores y aquellos que esperan mejorar su estatus social a menudo han reclamado
descendencia real, algunos con linajes fabricados.
Aunque la Comisión Internacional y la Asociación de la Nobleza - TICAN tiene la intención de
permanecer neutral en el tema del reconocimiento jurídico de las Casas Soberanas y reinantes
y desea apoyar exclusivamente su compromiso humanitario tradicional al servicio de la
colaboración internacional...la Comisión no puede permanecer en silencio a los escandalosos
daños a la reputación de la legítima Casa Real de Georgia, Su Alteza Real el Príncipe heredero
Nugazar Bagrationi-Gruzinski, por el impostor que durante años ha desacreditado a la
verdadera familia real y buscando algún tipo de ganancia financiera.
Inmediatamente después de la boda con SAR la Princesa Anna Bagrationi-Gruzinski el 8 de
febrero de 2009 en la Catedral de la Santísima Trinidad de Tbilisi, se declaró en los sitios de
Internet como el jefe de la casa y sus antepasados inmediatos como reyes, cuando en realidad
nunca fueron nada más que parte de la alta nobleza de Georgia.
Sin embargo, algo sorprendente ha sido que un Jefe de Casa Europeo no reinante haya
seguido a esta persona que pretende tener virtudes, creencias morales o religiosas,
principios...que en realidad no posee. En otras palabras, el público es engañado por la
tergiversación.
Esto es especialmente cierto si estos malentendidos se ven reforzados por declaraciones de
carácter puramente diplomatico. Con demasiada frecuencia, algunos comentaristas, que
obviamente consideran que tales declaraciones son de mayor relevancia que la ley, prefieren
confiar en estas declaraciones más que en un análisis apropiado de la dinastía relevante.

PORTUGUÊS

Mantendo vivas as tradições das Nobres Famílias

Durante a evolução, os seres humanos criaram culturas, éticas e tradições e até mesmo
esqueceram. As culturas, a ética e as tradições que praticamos são ou uma das melhores ou
surgiram recentemente. O melhor deles foi preservado e dotado por nossos antepassados.
Gostaríamos de começar com algumas observações históricas antes de elaborar sobre a
singularidade que é o nosso principal interesse aqui, a nobreza e a Monarquia em vinte e um
século (vamos explicá-la brevemente, há uma montanha de informações sobre este assunto
que não pretende aqui escrever uma livro). Isso pode ser controverso para alguns leitores que
provavelmente criticarão este tópico. Tal crítica pode ser até certo ponto razoável por causa da
diferença de opinião da sucessão baseada em certos princípios da lei dinástica. Também
depende de qualquer lado em que os comentadores estejam. Mesmo entre especialistas, as
opiniões pessoais são numerais.
Na conseqüência da Segunda Guerra Mundial, pouca atenção foi dada à nobreza do século
XXI por estudiosos históricos. É admitido que as grandes Casas, além de seus descendentes
diretos e principais, cuja genealogia contínua é certificada por fatos e documentos históricos,
tiveram raízes de ramos secundários que constituem a origem de novas casas, quando estas
não contradizem de modo algum a derivação ilustre atribuída a eles devido à importância
dele.
Embora o status de nobre anteriormente conferisse privilégios significativos na maioria das
jurisdições, no século 21 tornou-se uma grande dignidade honorária na maioria das
sociedades, embora alguns privilégios residuais ainda possam ser preservados legalmente
(por exemplo, Holanda, Espanha, Reino Unido) e alguns asiáticos, do Pacífico e as culturas
africanas continuam a atribuir um significado considerável ao estatuto ou aos títulos formais,
hereditários.
Origem
Ao longo da história, as dinastias reais dominaram países e impérios em todo o mundo. Reis,
Rainhas, Imperadores, Chefes, Faraós, Czares, independentemente dos títulos que
governaram, os monarcas moldaram instituições, rituais e cultura em cada período de tempo
e em todos os cantos do globo. O conceito de monarquia se originou nos tempos pré-históricos
e evoluiu ao longo do século até o presente. Os esforços para derrubar monarquias ou evadir
sua regra, como a revolução americana, francesa, chinesa e russa, são considerados pontos
decisivos na história mundial. ainda hoje, muitos países mantêm seus monarcas, embora em
forma muito reduzida com pouco poder político. Não se pode entender a história e o governo
humanos sem entender monarcas e monarquias.
Os primeiros estados eram principalmente monarquias, tanto quanto podemos dizer, eram
governados por reis ou rainhas. As primeiras monarquias que conhecemos são aquelas na
Sumer ("terra dos senhores civilizados" ou "terra nativa", a Suméria era uma civilização e
região histórica no sul da Mesopotéia, o Iraque moderno durante o Calcolítico - Grécia
adiantada e Bronze adiantado), e o Egito. Estes começaram em torno de 3000 aC. Mas não
eram apenas os primeiros estados que tinham reis e rainhas. Afinal, ainda existem muitos
países que têm reis e rainhas ainda hoje. Alguns outros exemplos de lugares que foram
governados por reis são a Grécia na Idade do Bronze tardia, como descrito na Ilíada de
Homers, nas cidades etruscas do norte da Itália, incluindo Roma entre 700 e 500 aC, a China
no período dos Reinos Combatentes, o início Os reinos médios da Europa Ocidental e da

África, como os visigodos, os vândalos, os francos, a etíope e o mali, e os reinos médios
posteriores, tanto cristãos como islâmicos, da França, da Inglaterra e da Espanha.
Muitas vezes as pessoas pensam que, nos tempos antigos e medievais, apenas os homens
podem governar. É verdade que tem havido muitos homens no poder do que as mulheres, mas
sempre houve governantes de mulheres. Havia mulheres que governavam o Egito, como
Hatshepsut e Cleópatra, e mulheres que governavam o Império Bizantino, como Irene. Havia
mulheres que governavam o sul da França, como Eleanor, e as mulheres que governavam
Castela na Espanha, como Isabelle, e as mulheres que governavam o reino de Kush na África e
as Imperatrizes Lu e Wu Chao na China. Muitas outras mulheres tinham o poder sem ter o
título oficial, muitas vezes como regentes de seus filhos ou netos, como Agripina e Julia Maesa
em Roma, ou Blanche de Castela Blance na França.
É preciso lembrar que o cristianismo desempenhou um papel importante na maioria das vidas
do povo europeu e agora que Charlemagne tinha sido ungido pela igreja "Imperador
Romano", sua influência se estendeu muito longe, onde o poder militar poderia ter tomado.
A história mundial prova que a civilização de qualquer país é construída pela monarquia; é
difícil imaginar que a civilização cresça na Índia sem a influência dos imperadores Muhgal
Ashok e Akbar. Seja a Grande Muralha da China ou as Pirâmides do Egito, a Monarquia
constrói grandes coisas. Hoje não existe uma civilização que não se tenha originado no
trabalho e no esforço da monarquia.
No tempo medieval, todos os estados europeus tinham suas próprias peculiaridades. A
maioria tinha uma divisão de facto ou de lei entre uma nobreza menor e sem título e uma
nobreza titulada de príncipes, duques, conde, marquises, barões e equivalentes. Na GrãBretanha, isso foi representado pelos pares, na França pelos chamados ducs et pairs, em
estados alemães individuais pelo Herrenstand ("estate of lords") ou Hochadel ("alta nobreza")
em oposição ao Ritterstand ('the propriedade dos cavaleiros ") ou o Adel, a nobreza comum e
sem título. Mas, como esses ministros menores exibiam o que os franceses chamavam de
particula, um de ou um von em seus nomes, a forma como eles se denominavam ainda pode
parecer extremamente impressionante. Gradações complexas, formando sub-hierarquias
muitas vezes desconcertantes, existiram em todos os lugares.
A relação entre a Igreja e os estados feudais durante o período medieval passou por uma série
de desenvolvimentos. As lutas pelo poder entre reis e papas moldaram o mundo ocidental.
Se estivéssemos vivendo ou viajando na Europa agora, estaríamos rodeados por lembretes dos
tempos medievais (a Idade Média) através dos castelos, igrejas, ruas e casas que sobreviveram
daqueles tempos. então pode ser difícil imaginar que nossa sociedade moderna, centrada na
tecnologia, possa defender todas as tradições da época.
Nobreza e Monarquia de hoje
A guerra com Napoleão inverteu as monarquias dinásticas e as estruturas legais de suas
sociedades.
Na época da ascensão de Napoleão ao poder, havia mais de 400 códigos legais europeus
separados. As mudanças na filosofia econômica e política em todo o mundo mudaram a
liderança de muitos países.
No início do período moderno, as nobres da Europa enfrentaram muitos desafios para seu
status de elites dominantes. Em particular, as ambições dos governantes, que procuraram
centralizar o poder na instituição principesca, prejudicaram sua posição. Da mesma forma,
um aumento da mobilidade social e o surgimento de novas "nobilidades", muitas vezes uma

conseqüência da engenharia social tentada pelos príncipes, representaram uma ameaça
significativa para as elites estabelecidas.
À medida que a Europa mudou ao longo do século XIX, várias famílias reais foram
gradualmente desmanteladas. O Reino de Nápoles viu a remoção de seu soberano Joachim
Murat. Veneza deixou de ser uma capital provincial da Áustria em 1866 e cedeu a uma Itália
unificada. Quando ficou claro que a República veneziana nunca mais seria totalmente
independente, os patrícios venezianos redirecionaram seus esforços políticos. Vários
membros de Royal Houses eram diplomatas experientes, e várias pessoas do ramo das casas
reais aceitaram o recrutamento pelo imperador austríaco para servir como embaixadores da
Casa Imperial de Habsburgo-Lorena.

Mantendo vivas as tradições das Nobres Famílias
As tradições representam uma peça crítica da nossa cultura. Eles ajudam a formar a estrutura
e o fundamento de nossas famílias e nossa sociedade. Eles nos lembram que somos parte de
uma história que define nosso passado, formas de quem somos hoje e de quem provavelmente
nos tornaremos. Uma vez que ignoramos o significado de nossas tradições, corremos o risco
de danificar a base da nossa identidade.
As dinastias não regentes, seja na Itália, na Alemanha ou em qualquer outro lugar,
desempenham um papel na manutenção da identidade cultural e histórica dos povos do Velho
Mundo. Eles representam não só os povos, mas também os lugares. O controle das ordens
dinâmicas de cavalaria está na raiz de certas brigas dinásticas. Algumas dessas instituições são
muito antigas e têm uma posição canônica na lei da Igreja.
As monarquias não-reinantes hoje, com base em grande parte na Europa e no Extremo
Oriente, algumas das famílias reais governantes ainda são ricas e poderosas. Eles são
filantrópicos e excelentes benfeitores para as pessoas e os países que governam. Outros são,
em grande parte, monarquias cerimoniais ou constitucionais existentes em uma relação
complementar respeitada e venerada, mas que possui pouco ou nenhum poder dominante. As
pessoas que são herdeiros legítimos dos títulos podem ter perdido a riqueza familiar, mas seus
títulos e o direito de governar um reino são habitualmente hereditários.
Embora não existam meios para solicitar o reconhecimento "oficial" de títulos nobres ou
escudos de armas, algumas associações privadas de nobreza, como as associadas à antiga
Corpo della Nobilta 'Italiana, à Académie Internationale d'Héraldique, à Académie
Internationale de Généalogie A Confederação Internacional de Gênero e de Heraldique, La
Commission d [informações e associações de ligação de noblesse d'Europe aka Cilane ou
C.I.L.A.N.E, Associação de Entraide de la Noblesse Française, Associação Real de Hidalgos de
Espanha e outros, que realizam atividades de promoção, divulgação e aprimoramento do
patrimônio histórico e social vinculado a famílias nobres.
Disputas entre familiares reais
A nobreza vive hoje. Nos tempos atuais, nós, como nossos antepassados, nos esforçamos para
participar da vida da sociedade, criamos jovens no espírito de altruísmo.
Infelizmente, várias famílias reais não regentes são divididas por disputas dinásticas. Aqueles
de França, Rússia, Savoie, Itália, e as Duas Sicílias (Bourbons de Nápoles). Como nenhuma
autoridade está habilitada a julgar essa disputa, estas geralmente abrangem as gerações. As
disputas de liderança podem de fato ser um sintoma normal que aflige famílias reais que não
mais reina, bem como as freqüentes disputas sobre títulos não bilaterais entre irmãos ou
primos cujo país não é mais uma monarquia.

Em genealogia, a descida real às vezes é reivindicada como uma marca de distinção e é vista
como um objetivo desejável. No entanto, devido à incompletude e à incerteza variável dos
registros existentes, o número de pessoas que reivindicam descendência real tende a ser maior
que o número que pode realmente provar isso. Historicamente, os pretendentes, os
impostores e aqueles que desejam melhorar seu status social freqüentemente reivindicaram
descendência real, alguns com linhagens fabricadas.
Embora a Comissão Internacional e a Associação sobre a Nobreza - TICAN pretenda
permanecer neutro na questão do reconhecimento jurídico das casas soberanas e deseja
apoiar exclusivamente seu compromisso humanitário tradicional ao serviço da colaboração
internacional.....a Comissão não pode ficar em silêncio para indignar danos à reputação da
legítima Casa Real da Geórgia, SAR o Príncipe Herdeiro Nugazar Bagrationi-Gruzinski, pelo
impostor que há anos desacreditou a verdadeira família real e que buscava algum tipo de
ganho financeiro.
Logo após o casamento com a SAR a princesa Anna Bagrationi-Gruzinski, em 8 de fevereiro
de 2009, na Catedral da Santíssima Trindade de Tbilisi, declarou-se no site da Internet como
chefe da casa e seus ancestrais imediatos como reis, quando, na realidade, nunca foram nada
mais do que parte da alta nobreza da Geórgia.
No entanto, surpreendente, algum chefe europeu de uma casa que não reina seguiu essa
pessoa que pretende ter virtudes, crenças morais ou religiosas, princípios ... que ele realmente
não possui. Em outras palavras, o público é enganado pela falsa representação.
Isto é especialmente válido se esses mal-entendidos sejam reforçados por afirmações de
caráter puramente diplomatico. Muitas vezes, alguns comentaristas, obviamente,
considerando tais declarações serem de maior relevância do que a lei, preferem confiar nessas
declarações e não em uma análise adequada da dinastia relevante.

