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23 august 1944 – întorsătură istorică 
Col. r. Dr. Constantin MOȘINCAT 

 
Recent am revăzut interviul – document – realizat de către Vartan Arachelian, cu EX Regele 

României Mihai I, difuzat de TVR, interviul ce a fost realizat după 43 de ani de la abdicarea acestuia de pe 
tronul României. Firesc prima întrebare viza: Actul de abdicare, din 30 decembrie 1947, pe care-l socotea 
„nul și neavenit, prin felul cum  a fost făcut”! 

Ceea ce a adăugat apoi Mihai I de Hohentzolern, nu mai are semnificație, deoarece se reluau aceleași 
puerile motive cum că ar fi fost amenințat, ba pentru faptul că nu convenea logodna, pe care cică a fi 
încheiat-o cu Ana, la cununia Reginei Angliei. În țară s-a întors cu mama sa Elena, nu și cu logodnica. Dar n-
a spus nici o vorbă despre înțelegerea ce o avuse cu Petru Groza de părăsire a țării prin Abdicare contra 
unei rente viagere, pe care recentele documente de arhivă o menționează. Actul pus sub „nas de Gheorghe 
Dej a fost semnat” căci a văzut că garda i-a fost arestată, iar casa, de lângă Muzeul Satului, era înconjurată 
de artilerie. Cei doi l-au amenințat cu uciderea a 1000 de tineri care protestase. Să nu răspundă pentru 
„baia de sânge” a semnat Actul de Abdicare. 

Știați de hotărârea de la Yalta privind împărțirea sferelor de influență? 
La momentul acela se vorbea ca fiecare putea să-și aleagă forma de guvernare, dar nu de vreo 

influență. În martie 1945, Vișincki mi-a impus guvernul Groza. A bătut cu pumnul în masă, iar la ieșire mi-a 
crăpat zidul de la birou, pretinzând că „la București, Yalta sunt eu!” Alegerile și impunerea guvernului nu se 
punea până după 1946. Alegerile din 1946, când urnele de vot au fost înlocuite s-au dovedit a fi fost 
falsificate. De ce s-au ratificat și validat de către Rege? Nu s-a întrebat..  

Legalitatea actului de abdicare, conform actelor internaționale, se punea problema monarhiei ca și 
în celelalte state. La Sinaia când am ajuns „o comisie controla bagajele, nimic nu se putea lua”, a declarat 
Mihai I. Deși nu se pomenea nimic nici de ce a dus înainte în Elveția, nici după abdicare. 

În occident, a trebuit să reciclăm întreaga viață, eu am trăit ca Rege, acum a trebuit să muncesc ca 
orișicare ca să putem să trăim. Noroc că am fost între cei 12 băieți la școală să fac de toate. Am avut 
microfermă de zarzavat și găini. Am întâlnit apoi un industriaș american, cu ajutorul căruia din 1956, doi 
ani, să facem „încercarea” avioanelor și a aparaturii, timp de doi ani, apoi am făcut ceva aparatură 
electronică. Am fost agent de bursă, deși nu era pe plac. 

Vila din Elveția era închiriată. Am cerut lui Groza să-mi dea echivalentul domeniilor coroanei din 
anul 1947, dar nu „am primit nici o lețcaie”, 

Relația cu mareșalul Antonescu, cunoscute într-un cerc restrâns de istorici. Care-i realitatea? Pentru 
23 august 1944 trebuie să ne întoarce în 1943, atunci când am format grupul ca să ne opunem lui 
Antonescu. Despre începutul războiului din 1941 am aflat de la mama care auzise la radio Ordinul lui 
Antonescu de trecere a Prutului! Eram de acord cu asta ca și partidele istorice să ne luăm Basarabia și 
Bucovina, dar nici un pas mai înainte. După 1943 am încercat să scoatem țara din război. Aliații nu au vrut 
să stea de vorbă cu grupul nostru. Războiul luase întorsătură după Stalingrad, inclusiv cu ieșirea din Axă. 
Nemții au luat o divizie blindată și au mutat-o în Polonia în primăvara lui 1944. Antonescu mergea pe front 
și ce am pregătit pentru 26 am grăbit cu trei zile că altfel îl scăpam. Lui Antonescu i-am pus toate variantele 
de ieșire, o oră și jumătate, rugându-l să iasă din război. Dar el a refuzat să lase Basarabia, Bucovina, la ruși. 
Atunci am făcut noi ce am putut. 

Dar Antonescu n-a făcut nici o propunere pentru întoarcerea armelor? 
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Mareșalul Antonescu când a venit la guvernare, eu aveam 19 ani. Analizând la rece pot spune că 
„Antonescu era un patriot. Își iubea țara. Asta nu se poate discuta. Ce nu am prea înțeles noi atunci 
era felul cum a condus războiul, să meargă până la capăt, în fundul Rusiei, deși ca principiu militar 
războiul se duce până la capăt. Antonescu își iubea țara”.  

Avea Antonescu altă variantă?  
Nu știu, nu mă consulta. Mă considera un copil bun de paradă, un simbol. 
Procesul intentat nu îl puteam influențat. Am fost sfătuit de Sănătescu, care era cu mine, să plec din 

capitală, după arestarea lui Antonescu, de teama replesaliilor germane, deși eu l-am arestat, mareșalul a 
fost luat de Bodnăraș, apoi dus un an și jumătate într-o închisoare lângă Moscova. După condamnare, am 
„încercat să-i salvez viața, dar din păcate nu am reușit, dar nu dispun de documente doveditoare”. L-au ținut 
pe Antonescu, la Moscova și m-au împiedicat să-l grațiez. A fost condamnat pentru că a FĂCUT război 
contra rușilor… Nu cunosc în detaliu cum a fost executat dar am auzit că a fost groaznic, că s-au scârbit 
toți… 

Din cele declarate în interviu, ca și în alte împrejurări Mihai I, nu își asumă responsabilitatea și 
imaturitatea faptelor, dar recunoaște măcar calitățile mareșalului Antonescu de bun patriot. Cât despre 
proclamația către țară, după cum reiese din conținut rezultă o făcătură de text, care a servit Regelui ca 
justificare, până la abdicare! 
 
„În ceasul cel mai greu al istoriei noastre, am socotit în deplină înțelegere cu Poporul Meu, că nu este decât o 
singură cale pentru salvarea Țării de la o catastrofă totală: ieșirea noastră din alianța cu puterile Axei și 
imediata încetare a războiului cu Națiunile Unite. 
Români 
Un nou Guvern de Uniune Națională a fost însărcinat să aducă la îndeplinire voința hotărâtă a Țării de a 
încheia pacea cu Națiunile Unite. România a acceptat armistițiul oferit de Uniunea Sovietică, Marea 
Britanie și Statele Unite ale Americii. Din acest moment încetează lupta și orice act de ostilitate împotriva 
armatei sovietice, precum și starea de război cu Marea Britanie și Statele Unite. Primiți pe soldații acestor 
armate cu încredere. Națiunile Unite ne-au garantat independența Țării și neamestecul în treburile noastre 
interne. Ele au recunoscut nedreptatea dictatului de la Viena, prin care Transilvania ne-a fost răpită. 
Români, 
Poporul nostru înțelege să fie singur stăpân pe soarta sa. Oricine s-ar împotrivi hotărârii noastre liber luate 
și care nu atinge drepturile nimănui este un dușman al Neamului nostru. Ordon Armatei și chem Poporul să 
lupte prin orice mijloace și cu orice sacrificii împotriva lui. Toți cetățenii săse strângăîn jurul Tronului și al 
Guvernului pentru salvarea Patriei. Cel care nu va da ascultare Guvernului se opune voinței poporului și este 
un trădător de Țară. 
Români, 
Dictatura a luat sfârșit și cu ea încetează toate asupririle. Noul Guvern înseamnă începutul unei ere noi în 
care drepturile și libertățile tuturor cetățenilor Țării sunt garantate și vor fi respectate. 
Alături de armatele aliate și cu ajutorul lor, mobilizând toate forțele Națiunii, vom trece hotarele impuse 
prin actul nedrept de la Viena pentru a elibera pământul Transilvaniei noastre de sub dominația străină. 
Români, 
De curajul cu care ne vom apăra cu armele în mână independența împotriva oricărui atentat la dreptul 
nostru de a ne hotărî singuri soarta depinde viitorul Țării noastre. 
Cu deplină încredere în viitorul Neamului Românesc să pășim hotărâți pe drumul înfăptuirii României de 
mâine, a unei Românii libere, puternice și fericite. 
Mihai” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


