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Inceputul sfârşitului monarhiei în România
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În vara anului 1940, când România a pierdut 113 din teritoriu şi din
populaţie, s-a produs prima deteriorare puternică a imaginii instituţiei
monarhice. Pentru cea mai mare parte a opiniei publice, monarhul autoritar
Carol II, care îşi asumase rolul de "omul providenţei" în reformarea societăţii
româneşti, era principalul vinovat pentru dezastrul ţării. Călcându-şi pe inimă,
după o lungă şi deschisă analiză a situaţiei, regele a încredinţat la 4 septembrie
1940 mandatul formării noului guvern generalului 1. Antonescu, singurul care,
în acel moment, putea restabili ordinea având autoritate în armată, bucurân
du-se de încrederea Gărzii de Fier şi neîntâmpinând opoziţia politicienilor, în
special a lui I. Maniu şi a lui Dinu Brătianu. Ministrul Germaniei la Bucureşti,
Fabricius, 1-a îndemnat pe Antonescu să înlăture camarila regală, să-I detroneze
pe Carol II şi să-şi asume puteri dictatoriale. După anumite tatonări, generalul s-a
prezentat la rege pentru a depune mandatul încredinţat, infonnând că toţi cei
consultaţi şi-au condiţionat implicarea politică de abdicarea lui Carol II I . Î n
dimineaţa zilei de 5 septembrie regele 1-a învestit pe incomodul general cu puteri
depline pentru conducerea statului român, act unnat de suspendarea constituţiei din

1 938

şi de dizolvarea corpurilor legislative2. Î n condiţiile în care Prefectura Poliţiei

Capitalei şi alte instituţii erau asediate de persoane neidentificate, în Piaţa Teatrului
se auzeau focuri de annă, iar coloanele de manifestanţi se îndreptau spre Palatul
regal,

generalul a solicitat regelui o intrevedere, prezentându-i supradimensionat
manifestările legionare anticarliste şi demonstraţiile de protest ale mulţimii faţă
de regimul dictaturii regale, golit în acel moment de orice conţinut. După o lungă
şi dramatică discuţie În care s-a făcut "tot procesul guvernării din ultimii 10
ani", Antonescu a sugerat regelui abdicarea.
Adresându-se Marelui Voievod Mihai, generalul 1-a asigurat că "va
sacrifica totul, chiar viaţa, pentru îmbunătăţirea situaţiei", considerată în acele
1 A.

Simon, Regim u l politic din România în perioada
Napoca, Editura Dacia, 1 976, p. 1 2-26;
2 "Monitorul O.ficial " , nr. 205 din 5 septembrie 1 940;
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momente foarte gravă pentru monarhie. Î ntr-o scrisoare adresată lui Carol, care nu se

generalul avcrtiza:"Toţi cer abdicarea M.V. În faţa acestei
situaţii şi a agitaţiilor pe care nu pot să le înec în valuri de sânge pentru a arunca
ţara într-un război civil şi a determina ocupaţia străină, mă simt dator să spun
şi în scris M.V. glasul ţării. . . " .
În dimineaţa în care Carol II s-a decis să abdice în favoarea fiului său
Mihai, Elena Lupescu, vrând să aplice formula "După noi, potopul", a cerut
vehement ca Mihai să-şi urmeze tatăl în exil. Intervenţia lui Antonescu a
restabilit situaţia, Mihai depunând jurământul ca rege al României şi primind
asigurări că "în viitor naţiunea va trece întodeauna înainte regelui, şi regele,
atâta timp cât se va încadra în interesele superioare ale naţiei, va avea sprijinul
acesteia". Printr-un nou decret semnat de rege puterile lui Antonescu au sporit, regele
păstrând prerogativele de a fi capul oştirii şi de a numi pe primul ministru, însărcinat

hotăra să abdice,

cu puteri depline3. Printre primele acţiuni politice ale lui Antonescu s-au numărat şi
constituirea unor comisii de anchetă pentru a controla situaţia fondurilor înzestrării
armatei, situaţia devizelor B .N .R., a fondurilor Partidului Naţiunii şi a Străjii Ţării,

Urmărind minima
lizarea rolului monarhiei în viaţa politică, printr-un nou statut al Casei Regale,
Antonescu instituia un control strict asupra acesteia, aprobînd componenţa
acesteia şi putând schimba pe orice membru care, direct sau indirect, "ar ieşi din
atribuţii". Ca dovezi ale rolului de afară din joc al Casei regale, voi da doar două
exemple: membrii primului guvern Antonescu au fost confirmaţi nu de regele
Mihai 1, ci de Fabricius, iar despre intrarea României în război la 22 iunie 1941
regele a aflat de la regina mamă Elena, care auzise ştirea la B.B.C.4. Guvernarea
antonesciană poate fi considerată un regim dictatorial curios, în care partidele, chiar
precum şi gestionarea secretariatului general al Casei Regale.

dacă nu-şi făceau propagandă electorală, funcţionau, se adresau pe diferite canale
conducătorului statutului, acţionând de multe ori împotriva acestuia, fără ca acesta să
reacţioneze. Chiar Hitler, intrigat de cele ce se petreceau în România, a cerut lui

1.

Antonescu arestarea lui Maniu şi supravegherea strictă a regelui Mihai

1.

"Ne costă viaţa lor - avea să aprecieze mareşalul- mai multe tone de petrol

pragmaticul
Antonescu, anticipând că monarhia ar avea şanse minime de existenţă în sud estul Europei, indiferent cine ar câştiga războiul, pregătea terenul lichidării
acestei instituţii. La rândul său, Casa Regală, ameninţată nu numai de mareşal,
ci şi de mersul istoriei, îşi aduna forţele, considerând că inamicul său numărul
unu era mareşalul.

(faţă de înţelegerile iniţiale cu al III-lea Reich-n.a). Putem considera că

3 Ibidem, nr. 206 din 6 septembrie 1 940;
4 Vlad Georgescu, România în războiul mondial ( 1 941-1944), în Gh. Buzatu, România cu şi
fără Antonescu, Iaşi, Editura Moldova, 1 99 1 , p . 1 53- 1 59;
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Pc plan intern ampli ficarea opoziţiei fată de alianţa cu statele Axei, faţă de

într-o mişcare de rezistenţă care
Din august 1943 au început
discuţii la Palat cu Lucreţiu Pătrăşcanu şi cu reprezentaţii armatei. La
război şi de guvernarea mareşalului s-a transformat

a cuprins toate categoriile sociale şi structurile politice.

consfătuirea reprezentaţiior Palatului, annatei şi ai comuniştilor, ţinută în noaptea de

1 3/14

iunie

1 944,

s-a decis răsturnarea prin forţă a regimului antonescian şi

regele Mihai s-a declarat de
acord cu planul insurecţional, propus de cei care pot fi consideraţi adevăraţii
artizani ai loviturii de stat: 1. Mocsony-Stârcea, Gr. Niculescu-Buzeşti, Mircea
Ioaniţiu, Iuliu Maniu (reprezentat de Gr. Niculescu-Buzeşti), generalii
Sănătescu, Gh. Mihail, Vasiliu-Râşcanu, col. D. Dămăceanu, Emil Bodnăraş,
L. Pătrăşcanu5. Impresionaţi de evenimentele din Italia, unde la 25 iulie 1 943 regele
Victor Emanuel III îl înlăturase pe Mussolini, liderii opoziţiei politice din România,
neavând nici o bază reală de putere şi nici un mijloc practic de a pune în aplicare
planul răsturnării lui Antonescu, au făcut regelui oferta de a patrona lovitura de
stat, iar regele, dorind revenirea în forţă a monarhiei în prim planul vieţii
politice, a acceptat să preia iniţiativa şi răspunderea realizării. Regele îşi dorea
ca răfuiala lui cu mareşalul să beneficieze de girul unei baze politice cât mai
largi, de colaborarea unor lideri politici cunoscuţi de opinia publică din ţară şi
din străinătate . in calitatea sa de cap al oştirii, Mihai 1 putea ordona armatei
incetarea ostilităţilor impotriva URSS, iar prerogativa regală a numirii primului
ministru asigura cadrul legal pentru inlătutararea lui Antonescu. Atragerea in
aceste combinaţii a �CR, chiar dacă părea utilă în contextul politico-militar al
momentului, era periculoasă, deoarece orice ascensiune a comuniştilor
reprezenta o potenţială ameninţare la adresa monarhiei, orbită in acel moment
de duelul său cu mareşalul.
La 20 iunie 1 944 PNŢ, PNL-Dinu Brătianu, PSD şi PCR au format BND, o
întoarcerea armelor împotriva Germaniei. A doua z i

alianţă temporară în care fiecare partid îşi menţinea identitatea şi programul,
colaborând pe baza unei platforme minimale care cuprindea, printre altele: încheierea
rară întârziere a armistiţiuiui cu Naţiunile Unite şi înlocuirea regimului de dictatură
cu unui constituţional, democratic. Analizând încercările de a scoate pe cale politico
- diplomatică România din războiul contra Naţiunilor Unite, subliniem că
demersurile au aparţinut tuturor forţelor politice: lui Ion şi M. Antonescu, in
numele guvernului, ca şi opoziţiei reprezentate de PNŢ, PNL, Casa Regală şi, in
anumite combinaţii, de reprezentaţii comuniştilor şi social-democraţilor. Fără să
ştie sau fără să pară a şti că aliaţii hotărâseră să se accepte doar capituiarea
necondiţionată a Gennanici şi a satcl i ţi l or acesteia, guvernul, opoziţia şi Palatul, în

5

Corne l i u Coposu, Preludii politico-diplomaticc ale loviturii de stat de la 23 a u gust
Gh. Buzatu, op. cit.. p.

1 92-209;
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consens şi separat au generalizat şi permanentizat tatonările diplomatice în 1 9431 944, prima jumătate. Din martie - aprilie 1 944, fiind în conflict nemijlocit cu
sovieticii, către aceştia s-au îndreptat cu precădere intervenţiile româneşti, rară a fi
neglijate eventuale garanţii anglo-americane. Cele mai îndelungate tratative

româno-sovietice au avut loc la Stockholm, unde din toamna anului 1943
ministrul român în Suedia, Frederic Nanu, a avut permanente contacte cu
ambasadorul sovietic Alexandra Colontai6, De aici au pornit propunerile
sovietice de armistiţiu cu România, date reprezentatului nostru la 12 şi 13 aprilie
1944. Considerate minimale, definitivate anterior la Moscova şi cuprinzând
simbolic unele sugestii ale guvernelor SUA şi Marii Britanii, condiţiile au fost
uşor amendate în favoarea noastră ca urmare a respingerii lor de mareşal la 15
mai. Conform celor propuse, trupele germane din România urmau să fie atacate de
diviziile aflate în luptă sau ar fi avut la dispoziţie 15 zile pentru evacuarea României,
frontiera cu URSS ar fi fost cea din 1 940 (deci am fi recunoscut pierderea
Basarabiei şi a nordului Bucovinei), ar fi fost recunoscute drepturile României
asupra Transilvaniei, trupele sovietice ar fi trecut spre front prin România, s-ar fi creat
o zonă rară trupe străine pentru guvernul român. În jurul acestor propuneri s-au
purtat discuţii până în august 1944, sovieticii dorind un armistiţiu cu Antonescu,
iar acesta solicitând garanţiile anglo-americane şi acceptul scris al opoziţiei din
ţară. Dacă la Cairo Maniu anunţa, în numele opoziţiei, că a acceptat integral
condiţiile sovieticilor încă de la 11 iunie 1944, opoziţia s-a ferit să dea în acelaşi
sens garanţii scrise mareşalului. Spre disperarea conspiratorilor, care
anunţaseră că regele Mihai 1 luase toate măsurile pentru executarea loviturii de
stat, aprobarea aliaţilor pentru a se trece la acţiune nu a venit niciodată,
deoarece era evident pentru toată lumea, poate mai puţin pentru opoziţia
română, că Antonescu era în acel moment interlocutorul preferat pentru
Moscova, Londra şi Washington. Era singurul care putea realiza o schimbare de
front cu cele mai mici riscuri de eşec, pe lângă faptul că era autoritatea în stat.
Încercând să ne concetrăm asupra evenimentelor de la 22 şi 23 august 1944,
observând devansarea arestării lui Antonescu şi a membrilor guvernului de la 26 la
23 august, considerăm că faptele sunt încă discutabile.
În seara de 22 august Antonescu s-a întors de pe front cu intenţia de a
duce trupele române pe aliniamentul Carpaţii Orientali-linia fortificată
Focşani-Nămoloasa-Brăila-Dunărea maritimă, în timp ce două corpuri de
armată aveau misiunea să apere trecătorile Carpaţilor Orientali. La puţină
vreme după sosire, în cadrul unei întâlniri cu dr. Clodius, împuternicitul special
al Germaniei în România, Antonescu i-a prezentat planul de a scoate ţara din
6 D. D. Rusu, Lovitura de stat din august 1 944, în 1. Agrigoroaiei, D. D. Rusu, Istoria
Românilor. Epoca contemporană, Galaţi, Editura Porto-zFranco, 1 992, p. 1 30- 1 35;
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război cu acordul Berlinului, pentru a evita un conflict româno-german. În
aceeaşi seară mareşalul l-a primit pe 1. Mihalache, care, în numele PNŢ şi PNL,
i-a declarat lui Antonescu că acesta era, În situaţia dată, cel mai indicat să
încheie armistiţiu cu Naţiunile Unite. Presat de gravitatea situaţiei de pe front,
mareşalul a decis să taie nodul gordian, forţând mâna politicienilor români. El
a declarat În dimineaţa zilei de 23 august lui Gh. Brătianu că, dacă ar obţine
asentimentul scris al lui Maniu şi Dinu Brătianu, ar încheia armistiţiu(,. cu sau
fără voia germanilor.7
Se pare că după această convorbire mareşalul ar fi trimis un emisar la
Stockholm pentru a trata cu reprezentanţii guvernului sovietic Încheierea
armistiţiului. După părerea lui Antonescu, armistiţiu( ar fi trebuit semnat în
condiţiile stabilizării frontului din Moldova, pe aliniamentul Focşani
Nămoloasa-Brăila, lung de 150 km, 1- revăzut cu 1600 cazemate betonate, cu
annament automat, şanţuri antitanc, câmpuri de mină, reţele de sârmă şi alte
obstacole de luptă.
Liderii opoziţiei, iniţial de acord cu scrisoarea de garanţie cerută de
mareşal, Îl sfătuiau chiar pe Mihai Antonescu să facă uz de acordul lor (deşi
scrisoarea nu au semnat-o niciodată) în timpul audienţei programate la rege, in
ziua de 23 august , ora 15,308. Pentru a apăra capitala de un previzibil atac german
în cazul încheierii armistiţiului, Antonescu ordonase la 21 august ca trupele din
garnizoana Piteşti să se deplaseze in marş forţat spre apărarea Bucureştiului.
La 15,30 Mihai Antonescu l-a informat pe rege despre demersurile
diplomatice făcute până atunci in vederea încheierii armistiţiului, iar regele,
fără să se pronunţe, l-a rugat să rămână şi in timpul audienţei mareşalului.
La 16,05 conducătorul statului s-a prezentat la Palat. Aici a avut loc o
fantastică ciocnire de orgolii, iar regele Mihai 1 a profitat de situaţie pentru a
tranşa in favoarea sa duelul început în toamna anului 1940, fără a lua în calcul
urmările imediate şi de perspectivă ale loviturii de stat. Dll p ă arestare,
Antonescu i-a apostrofat pe sfetnicii monarhului: "Nenorociţiilor, nu vă daţi
seama ce faceţi? Distrugeţi ţara şi o daţi pe mâna comuniştilor!"
Lovitura de stat a fost un sprijin efectiv dat imediat sovieticilor şi aliaţilor,
scutiţi de 7-8 luni de război, iar modul în care s-a realizat, fără nici o condiţie
sau garanţie, a lăsat România la discreţia URSS. Pe lângă capturarea a peste
130.000 de militari români, ţara a intrat sub ocupaţie sovietică, Basarabia şi
nordul Bucovinei păreau pierdute pe vecie, şi, mai presus de orice, se profila
7 1. Scurtu, Viata politică din România 191 8-1944, Bucureşti, Editura Albatros,
1 982,
p. 3 1 0-3 1 5 ;
8 ldem., Contributii privind viaţa politică din România. Evoluţia formei d e guvernământ în
istoria modernă şi contemporană, Bucureşti, Editura Ştinţifică şi Enciclopedică, 1 988,
p. 534-542.
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marşul spre putere al minipartidului comunist din România, propulsat de
Armata Roşie şi de diploma ţ ia sovietică. Fără să exagerăm, putem concluziona
că pierderile teritoriale din

1940 şi actul de Ia 23

august

1944

reprezintă semnele

începutului sfârşitului monarhiei în România. Dar, cum istoria este plină de
capricii, ne putem aştepta ca într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat să
revină această formă de guvernământ şi, dacă acest lucru se va produce, bine ar

fi ca

regii să înve ţe din greşelile trecutului.

August Destinies. The Beginning of
the end of the Monarchy in Romania
A summary
After the first shocking deterioration of the monarchy image in the public
eye, in 1 940, the king Carol II abdicated, leaving behind a destroyed country.
General Antonescu, having full power over the leadership of the country,
subordonated the monarchy, pushing it at the edge of the politica! life. Taking
into account the development of the events, we can consider that the pragmatic
general inferrcd the fact that the monarchies from the south-eastem Europe
would somehow disappear after the war, no matter the winner's side and he
prepared himself to act consequently waiting for the right moment.
The Royal House from Romania reunited the forces aiming at the coming
back in force in the politica! life and the removing of Antonescu who was
considered the main politica! opponent. Needing the guarantee of some politica!
personalities during the fight with the Leader, Mihai 1 and his supporters assumed
the achievement and the responsibility of abolishing the Antonescian regime
throungh a state blow, proposed by the politica! opposition from Romania, who
had no efficient means of action. On the pretext that Antonescu would have
refused the ending of the truce, The Royal House definitely took on their side the
fight with Antonescu, arresting the imprudent general who had faced his
opponents without taking any precautions.
Eager to eliminate Antonescu at any costs, the king and his court did not
reasonably take into consideration the immediate and future consequences of
their actions. That is why we can consider that thc tragedy of the falling of the
Romanian fronteers in 1 940 and the state blow on 23 August 1 944 can be the
signs of thc beginning of the end of thc monarchy in Romania.
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