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Alianţa Naţională pentru Restaurarea Monarhiei 

Regele Mihai prin ochii tinerilor de azi 

 

Coperta: Alin-Valentin Borcea. Fotografia din fundal © Iosif Berman, Colecţia 

Luiza Berman; proprietarul testamentar al colecţia este doamna Adina Ştefan. 

Fotografii din această colecţie se regăsesc în expoziţia „Regele Mihai, o 

copilărie fericită”, curator fiind drd. Anca Beatrice Todireanu, preşedintele 

Asociaţiei România Culturală. 

 

Prezenta antologie este prezentată cu prilejul împlinirii a 90 de ani de la urcarea 

la cer a Regelui Ferdinand şi 90 de ani de la urcarea pe tron a Regelui Mihai I. 

 

Textele din această colecţie aparţin membrilor asociaţiei Alianţa Naţională 

pentru Restaurarea Monarhiei. Niciun text nu poate fi preluat fără permisiunea 

autorului, în baza Legii nr 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, 

art. 7, care prevede: „constituie obiect al dreptului de autor operele originale de 

creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi 

modalitatea de creaţie, modul sau forma concretă de exprimare şi independent 

de valoarea şi destinaţia lor”.  
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Un rege de Sfântul Ilie 

de Tudor Vişan-Miu  

 

Căci dacă n-ai fi fost rege, Măria Ta, te făcea fapta rege. 

La 20 iulie 1927, la Castelul Pelişor, se stingea, doborât de boală, Regele 

Ferdinand I Întregitorul. Merită amintite cuvintele de despărţire scrise de un 

militar care şi-a luat adio de la Regele său mai frumos ca un scriitor: “Plâng 

ostaşii faptelor “cruciuliţei albastre” [Ordinul „Mihai Viteazul” – n.n.]; plâng cei 

260 de copii al Măriei Tale. În sufletul lor dimineaţa de Sf. Ilie a înmuiat oţelul 

faptelor şi, pe obrajii sărutaţi de Măria Ta, au început să se furişeze astăzi 

lacrimi. Ai încredere în fii ţării. Au trecut treisprezece ani de veghe, de muncă 

fără răgaz, de sacrificii. Lasă grijile, lasă truda – eşti obosit – dormi, Măria Ta. 

Acolo sus, cavalerii plecaţi înainte Măriei Tale îţi vor ieşi în cale. Te va primi 

înţeleptul rege Carol, cu Marele Mihai şi mult chinuitul în trecerea lui prin 

această lume Avram Iancu…. Şi cei care au muncit în această ţară te vor fi 

primit ca regele muncii, şi cei care au suferit ca Regele suferinţei, iar cei care au 

birut, ca pe un biruitor ce s-a biruit pe el însuşi. Căci dacă n-ai fi fost rege, Măria 

Ta, te făcea fapta rege”, scria generalul Gheorghe Bâgulescu
1
, Cavaler al 

Ordinului „Mihai Viteazul”. 

                                                           
1
  Gheorghe Băgulescu (n. 1890 - d. 1963) a luptat în Batalionul de Vânători de Munte în 

Războiul de Întregire din 1916-1919. Decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul” în 1918, este cel 

care a adus la Bucureşti actul Unirii de la Alba Iulia din 1 decembrie. A reprezentat Regatul 

României în Imperiul Japonez ca atașat militar (1935-1939) și ministru plenipotenţiar (1941-

1943). A scris Suflet Japonez, pentru care a fost decorat de Împăratul Hirohito în 1939.  
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Succesorul Regelui Ferdinand a fost nepotul său, Regele Mihai, care purta 

numele domnitorului care în anul 1600 a unit sub domnia sa Ţara Românească, 

Moldova şi Transilvania: Mihai zis „Viteazul”
2
. Numele noului Rege reflecta 

speranţa în perenitatea Regatului României Mari şi nădejdea că tânărul de 5 ani 

care şi-a început domnia la 20 iulie 1927 va păstra ceea ce bunicii săi, Regii 

României Mari, Ferdinand şi Maria, au făurit. Cel venit în 6 iunie 1930, Regele 

Carol al II-lea, fiul Regelui Ferdinand şi tatăl Regelui Mihai, a căutat să fie un 

reîntemeietor, dar domnia lui de ani s-a încheiat, în 1940, cu prăbuşirea 

României Mari. Revenit pe tron la 6 septembrie 1940
3
, Regele Mihai I a refăcut, 

acolo unde se putea, unitatea teritorială a statului român: spre est, în vara anului 

1941 (realipind Basarabia, nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa), şi spre vest, în 

toamna anului 1944 (realipind nord-vestul Transilvaniei). Armata Regală 

Română a dovedit Regelui Mihai aceeaşi loialitate ca cea arătată Dinastiei în 

anii războiului de întregire din 1916-1919: ostaşii români au urmat ordinul regal 

de la 23 august 1944, au eliberat Transilvania de ziua Regelui, 25 octombrie 

1944, şi şi-au păstrat jurămintele faţă de Ţară şi Rege până când, unul câte unul, 

au fost îndepărtaţi de ocupantul sovietic. Aşa cum remarca istoricul Sergiu 

Iosipescu, pe o monedă de argint din 1946, ultima din timpul domniei Regelui, 

scrie, pe verso, „MIHAI I, REGELE ROMÂNILOR”. Acesta nu a renunţat 

niciodată la România întregită primită de la bunicul său.  

P.S.: Un detaliu - sub domnia Regelui Ferdinand s-a înfiinţat Corpul de Aviaţie 

Român, prin Decizia Ministerială nr. 305 din 10/23 august 1915 (intrată în 

vigoare la 15/28 septembrie 1915), aviaţia devenind astfel o armă de sine 

stătătoare care nu se mai subordona, ca până atunci, Direcţiei Geniului. Ziua 

Aviaţiei Române este 20 iulie, ziua prăznuirii Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul 

(patronul Aviaţiei şi Forţelor Aeriene Române ales în 1913
4
) dar şi data morţii 

Regelui Ferdinand. Nepotul său, Regele Mihai, este un împătimit aviator şi a 

fost pilot de încercare pentru compania aeriană americană Lear în anii ’50.  

                                                           
2
 Ca şi Mihai Viteazul, Regele Mihai era fiul unei grecoaice, Regina-Mamă Elena (1896-

1982), Prinţesă a Greciei şi Danemarcei. 
3
 Regele Mihai a depus jurământul de monarh în Sala Tronului din Palatul Regal, pe Crucea 

pe care o avea Părintele Patriarh Nicodim Munteanu la piept, cu generalul Ion Antonescu ca 

martor. Apoi a fost uns cu Sfântul şi Marele Mir ca Rege al Românilor şi încoronat de 

Patriarh cu Coroana de Oţel în Catedrala Patriarhală. „S-a făcut Sfânta Liturghie, Regele 

Mihai s-a împărtăşit şi a stat cu coroana pe cap tot timpul Sfintei Liturghii”, relatează Pr. 

Dimitrie Bejan.  
4
 Motivul acestei alegeri este relatarea vetero-testamentară în care Proroocul Ilie s-a înălţat cu 

un car de foc, fără a mai muri pe pământ: „În vremea când Domnul a vrut să înalţe pe Ilie în 

vârtej de vânt la cer Ilie a plecat cu Elisei din Ghilgal....  Pe când mergeau ei aşa pe drum şi 

grăiau, deodată s-a ivit un car şi cai de foc şi, despărţindu-i pe unul de altul, a ridicat pe Ilie 

în vârtej de vânt la cer.” (4 Regi, 2:1,11). 
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Efigia Regelui Mihei I pe monedele din perioada primei domnii 

 

de Michael Werner 

La 20 iulie 1927, acum 90 ani a murit Regele Ferdinand I şi, în situaţia în 

care Carol al II-lea renunţase la tron, nepotul Regelui Unirii, Mihai I, în vârsta 

de 5 ani şi 9 luni a devenit Regele României. Această primă domnie a lui Mihai 

I a durat din 20 iulie 1927 până la 08 iunie 1930. 

În perioada respectivă au circulat în continuare monedele din domnia lui 

Carol I şi puţinele monede emise în domnia lui Ferdinand I. Cele din urmă au 

fost cele de 25 Bani şi de 50 Bani, emise în 1921 şi cele de 1 Leu şi 2 Lei, emise 

în 1924. 

Doar în anul 1930, la sfârşitul primei domnii, Banca Naţională a emis 

monede de 5 şi de 20 lei care au pe avers efigia copilului-rege Mihai I spre 

stângă cu legenda „MIHAI I REGELE ROMANIEI”, cuvintele fiind separate de 

câte un romb, iar sub efigie anul „1930”, şi în părţile laterale se aflau câte 3 stele 

(foto 1). Reversul monedei de 5 lei prezintă stema mică a ţării, în partea stângă 

valoarea nominală „5” şi în partea dreaptă indicarea valutei „LEI”, trei stele, 

cornul abundenţei şi o faclă. (foto 1 a). Monedele sunt din Cu/Ni/Zn, au un 

diametru de 21mm şi o greutate de 3,5g.  

 

                      

                  Foto 1- avers                                              Foto 1 a - revers 

Au fost bătute 30.000.000 buc.la monetăria din Paris, 15.000.000 buc.la 

monetăria Heaton din Birmingham, Anglia şi 15.000.000 buc.la monetăria 

King’s Norton Metal Co – I.C.I.Metals Ltd., Birmingham, Anglia. Cele emise la 

monetăria Heaton au sub stemă iniţiala H (vezi foto 1 a) şi cele emise la King’s 

Norton au sub stemă iniţialele K.N. (vezi foto 2 a) 
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                  Foto 2 - avers                                               Foto 2 a - revers  

Reversul monedelor de 20 lei prezintă un grup de patru ţărănci românce 

formând o horă, în părţi, valoarea nominală „20 LEI”. Monedele au un diametru 

de 27mm şi o greutate de 7,5g. (foto 3 și 3 a) 

Din aceste monede au fost bătute 40.000.000 buc.la Heaton în Londra, 

5.000.000 buc.la Heaton în Birmingham şi 5.000.000 buc.la King’s Norton. 

                       

                    Foto 3 - avers                                            Foto 3 a - revers  

 

Date tehnice şi cele privind tirajul: 

Mircea Gheorghe Manole, Catalog Numismatic – Moneda Metalică 1867 – 

2009/10, S.C.”Impex Zimbrul Carpatin” SRL, Bucureşti, 2009. 
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Regele Ferdinand I și Regele Mihai I – doi regi, două Războaie Mondiale, 

două destine 

de Prof. Inf. Ec. Alexandra Lemnaru 

 

Nu putem avea viitor fără a respecta trecutul nostru. 

Regele Mihai I în Parlamentul României, 25 octombrie 2011 

Anul 2017 este marcat de împlinirea a 90 de ani de la urcarea pe tron a 

Majestății Sale Regele Mihai I și, în același timp, de împlinirea a 100 de ani de 

la victoriile soldaților români în Primul Război Mondial la Mărăști, Mărășești și 

Oituz. În vederea comemorării acestor evenimente voi evoca câteva aspecte 

esențiale din filele istoriei țării noastre.  

La prima vedere Regele Ferdinand I și Regele Mihai I par două personaje 

total diferite unul de celălalt. În primul rând, sunt figuri marcante a două epoci 

diferite  – Regele Ferdinand apare în galeria personalităților istorice din Primul 

Război Mondial, urmat de perioada cunoscută în lumea istoricilor sub 

denumirea de The Golden Twenties sau The Happy Twenties, tocmai pentru ceea 

ce se numește boom-ul economic ce a urmat Primului Război Mondial. 

Majestatea Sa Regele Mihai I apare în două perioade – prima este ipostaza 

regenței, de la vârsta de șase ani, pentru trei ani, la sfărșitul anilor 1920, a doua 

este cea a celui de-al Doilea Război Mondial.  
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Pentru a sublinia cele două perioade marcante ale istoriei românilor, 

privind înapoi, Primul Război Mondial surprinde în România Modernă figura 

ilustră a Regelui Ferdinand I, numit ulterior Ferdinand Întregitorul datorită 

gestului său măreț de a împlini idealul național, iar mai târziu al Doilea Război 

Mondial ne aduce în prim-plan imaginea curajosului Rege Mihai I care în 1944 

întoarce armele împotriva Germaniei și trece de partea Națiunilor Unite, 

scurtând astfel războiul.  

Bunic si nepot, având o educație distinsă, noblețe sufletească, umanism și 

bunătate, Regele Ferdinand I și Regele Mihai I reprezintă două destine unice în 

istoria României. Atât Regele Mihai I cât și bunicul său Regele Ferdinand I au 

condus România în cadrul unui context istoric al unui Război Mondial, au avut 

de luat decizii grele , în care orice eroare ar fi avut consecințe tragice.  

În anii premergători intrării românilor în Primul Război Mondial, 

economia Regatului României se dezvolta tot mai mult, în proporții mai mici, 

mai modeste, ce e drept, însă dezvoltarea se făcea, treptat-treptat, simțită. 

Industra începea să simtă și la noi efectele revoluției industriale. Din punct de 

vedere economic, primii doi ani de domnie ai Regelui Ferdinand I (1914-1915) 

au fost străluciți.  

În luna august a anului 1916 Regele Ferdinand I împreună cu Consiliul de 

Coroană decid, după o perioadă de neutralitate, intrarea României în război de 

partea Antantei. În condiții de război, legătura economică a României cu alte 

state în afara Aliaților au fost întrerupte sau, dacă nu întrerupte, cel puțin 

încetinite, amânate, fapt care a avut diferite efecte, de intensitate mai mică sau 

mai mare,  în ramurile economice ale Regatului României.  

Un an mai târziu, în vara anului 1917, s-au înregistrat cele mai 

importante, cele mai remarcabile și cele mai pline de eroism victorii ale 

soldaților români la Mărăști, Mărășești și Oituz, în care, împreună cu soldații 

ruși, Armata Română a obținut victorii împotriva lui Mackensen.  

Primul Război Mondial s-a încheiat cu dispariția Imperiului Austro-Ungar 

și prăbușirea Germaniei. În aceste condiții, în 1918, Basarabia, Bucovina şi 

Transilvania se alătură Regatului României. La Alba Iulia, Regele Ferdinand 

Întregitorul, care a îndeplinit idealul național al românilor, este încoronat Rege 

al României Mari în anul 1922, pe 15 octombrie. 

În anii care au urmat războiului, economia României Mari s-a refăcut, fapt 

susținut de Marea Unire de la 1918. Astfel, s-a dezvoltat cel mai mult industria, 

iar agricultura s-a industrializat.  

În anul 1927 Mihai, în vârstă de numai 6 ani, îi urma la tron bunicului său, 

Regele Ferdinand. Regele Mihai I avea să fie purtătorul unui destin complex, 
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dificil, marcat de război, apoi de ani de exil, forțat să își iubească țara și poporul 

de departe.  

Pentru a pune accent pe destinul unic al Majestății Sale Regele Mihai I, 

vara anului 1940 îi aduce examenul de Bacalaureat într-un moment dificil pentru 

români. Marele Voievod de Alba Iulia, viitor Rege al României, participa la 

probele orale ale examenului de Bacalaureat în perioada 24-27 iunie 1940. În 27 

iunie 1940 România primea ultimatumul sovietic privind cedarea Basarabiei. O 

lună și un pic mai târziu, la 6 septembrie, Mihai se vede din nou în situația de a 

prelua destinele românilor, însă fără prea multe puteri, la vârsta de 18 ani.  

În primele luni care au urmat urcării pe tron a Majestății Sale Regele 

Mihai I România înregistra rezultate economice foarte bune. De exemplu, în 

anul 1940, Banca Națională a României se bucura de una dintre cele mai mari 

rezerve de aur.  

Într-o Românie cu o economie greu încercată de război, dirijată de 

dictatura antonesciană, prinsă sub bocancul unei Germanii hitleriste, care 

exploata tot ce prindea a fi profitabil, într-o vreme în care orice eroare avea 

consecințe tragice, într-un context care cerea consecvență, dibăcie și 

perspicacitate, Regele Mihai se remarcă printr-un profund gest de curaj și simț al 

strategiei la sfârșitul verii anului 1944, când întoarce armele împotriva 

Germaniei naziste și se alătură Națiunilor Unite. 

În concluzie, Regele Mihai I a dus mai departe misiunea predecesorilor 

săi cu verticalitate, consecvență, simț moral, umanitate și profesionalism.   

După mai bine 50 de ani, Regele Mihai I oferă un dar prețios românilor, 

asupra căruia a vegheat cu multă grijă, consecvență, cu mult tact și cu mult simț 

al răspunderii – Casa Regală a României. Majestatea Sa vine cu un îndemn 

părintesc: ”Nu putem avea viitor fără a respecta trecutul nostru.” 
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Regele de pe Wall Street 

de Andrei Giuglea 

 

"Cinismul, interesul îngust şi laşitatea nu trebuie să ne ocupe viaţa."  

Regele Mihai I în Parlamentul României, 25 Octombrie 2011 

O istorie povestită pe scurt nu va avea niciodată nivelul de detaliu care să 

arate imaginea completă a ceea ce s-a întâmplat.  România are o astfel de 

poveste care nu a avut un sens real până o parte din arhive au ieșit la suprafață, 

până când un rege exilat nu a fost primit înapoi în țară și până când cu greu ne-

am dat seama că republica nu este o formă de guvernământ care se pretează pe 

cultura, tradiția și evoluția socială a românilor. 

Multe istorii au fost scrise în umbră de cuceritori și nu are rost să le mai 

amintim decât dacă ne servesc în vreun fel la menținerea și apărarea identității 

naționale. Dispozițiile prezentei Constituții privind caracterul național, 

independent, unitar și indivizibil al statului român, forma republicană de 

guvernământ, integritatea teritoriului, independența justiției, pluralismul politic 

și limba oficială nu pot forma obiectul revizuirii
1
. Forma republicană de 

guvernământ nu poate forma obiectul revizuirii cu toate că Majestatea Sa Regele 

                                                           
1
 Art. 152. 
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Mihai I al României este în viață.  O răsturnare bruscă și neconstituțională a 

puterii legitime a unui stat, impusă prin surpriză de o minoritate de obicei 

formată din ofițeri militari sau comandanți paramilitari aparținând aceluiași stat, 

folosind forța, se numește lovitură de stat. 

Referitor la istorii scrise de cuceritori, nu neapărat de învingători: nu aș 

avea nici o problemă în a accepta situația prezentă dacă lovitura de stat prin care 

Regele a fost înlăturat de la conducerea țării ar fi reflectat adevărul. 

PROBLEMA MEA este că nu a fost o lovitură de stat militară: cei care au 

ordonat nu au fost ofițeri militari sau comandanți paramilitari aparținând 

Regatului Român. Nici un soldat român nu ar pune mitraliera la capul Regelui 

pentru a-l forța să semneze abdicarea. Nici un cetățean nu ar fi amenințat Regele 

că dacă nu abdică vor fi executați 1000 de studenți monarhiști. Din punct de 

vedere legal, actul abdicării este nul. Nu ar trebui să existe îndoială: republica nu 

are act de naștere. O spun cu mândrie și absolută convingere: Majestatea Sa 

Regele Mihai I al României este Regele nostru atât în litera legii cât și în spiritul 

ei. A spus-o chiar Majestatea Sa: „veți lăsa Uniunea Sovietică să vă dicteze ce 

formă de guvernământ să aibă patria voastră?” Arhivele au dat numele 

generalului sovietic responsabil cu instaurarea experimentului social numit 

comunism în România și Bulgaria
2
. Abdicarea forțată a Regelui și trimiterea 

acestuia în exil a fost un plan foarte eficient pentru distrugerea identității 

românești. 

Când eram copil, primul lucru pe care l-am aflat despre Rege este că a 

plecat din țară cu vagoane pline de aur. A fost prima oară când mi-a fost frântă 

inima și s-a instalat  în mintea mea mentalitatea de victimă primită de la familie 

și starea permanentă de necesitate a națiunii românești. Din ce îmi amintesc, 

Regele Mihai a lucrat ca broker pe Wall Street, a fost pilot de test pentru 

aeronave, antreprenor și chiar grădinar. Vorbim aici despre un Rege care a aflat 

că Romania a intrat în război la radio, un Rege care a întors armele împotriva lui 

Hitler și a instaurat greva regală când clasa politică a deviat de la interesele țării.  

Chiar dacă faptele acestui erou centenar îl fac să fie iubit şi respectat de 

foarte mulți cetățeni, trebuie să ne amintim că nu Regele face monarhia ci 

monarhia creează regi. Monarhia creează mediul propice pentru valori culturale 

și artistice, sporește loialitatea militară și a serviciilor secrete și cultivă 

încrederea populației în economie. 

Într-o țară condusă din umbră de oameni fără Dumnezeu, republica este  o 

umbră în care microbul corupției hrănit de mită face ravagii între voturile civile 

și politice atât de ieftine. O identitate națională sănătoasă poate pune în 

perspectivă acțiunile și consecințele pe viitor a unor fapte ilegale care încep de 

                                                           
2
 Dmitri Fedicikin, general NKVD. 
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la evaziune fiscală de câțiva lei până la privatizări ilegale vitale pentru economia 

țării. Adevăratul 1989 a fost 1947. În momentul în care Regele a trecut granița, 

România a devenit o țară  fără identitate. Oamenii numără anii din 1989 până în 

prezent ca sa dea vina pe starea națiunii că nu s-a făcut nimic în 20 sau 26 de ani 

câți s-au făcut acum. Un Rege poate fi arbitru între toate aceste forțe care 

consumă România în prezent. 

Adevărul trebuie totuși să cuprindă toate influențele perioadei comuniste, 

toate somitățile arestate și răpite din mijlocul populației și frica cu care au 

crescut cel puțin oamenii dintr-o generație. Arhivele au început să fie 

declasificate pe plan internațional. Nu mai este un secret faptul că războaiele au 

fost o sursă de profit pentru anumite grupuri de interes în ciuda patriotismului cu 

care au luptat cei recrutați sau voluntari. Ne confruntăm cu cea mai mare 

rezistență organizată din istorie și nu ca țară ci ca umanitate. Nu mai poate fi 

vorba de un conflict militar, financiar sau legal. Aceste lucruri se știu de foarte 

mulți oameni dar dintr-un motiv sau altul nu fac parte din discursul public. Un 

rege nu ar păstra tăcerea. Un rege a spus deja cum a fost ignorat de puterile 

mondiale referitor la ce se întâmpla în România. 

Vorbim despre o țară căzută pradă de război Uniunii Sovietice după ce 

cursul forțelor armate românești s-a îndreptat împotriva Germaniei. La nivelul la 

care au fost respectate tratatele, granițele și influențele marilor puteri se poate 

înțelege că populatia civilă nu a mai fost privită ca o masă de indivizi cu drepturi 

umane ci ca o statistică. În schimb, tot ce a făcut Regele a făcut pentru oameni. 

Vorbim despre era abdicărilor cu forța, secolul capitulărilor nucleare, mari puteri 

care decid soarta puterilor mai mici și lovituri de stat care se bat cap în cap și nu 

mai au legătură cu suveranitatea. 

Nu mai este un secret existența acestor grupuri de interes care au 

îngenuncheat țări, au asasinat dinastii și au alungat monarhi. Mijloacele 

tradiționale de luptă nu mai pot funcționa. Ceea ce se poate face prin restaurarea 

monarhiei este să-l aducem înapoi pe rege care să moară nu în exil, nu asasinat, 

nu de inimă rea ci la cârma propriei țări care nu se scufundă ci merge către 

generația următoare. Curțile internaționale de justiție nu țin cont de abdicarea 

ilegală prin amenințarea cu moartea și șantaj, nu recunosc formarea și 

consolidarea partidului comunist cu armata sovietică în țară sau serviciul de 

securitate format în urma protestelor din 1945 de ziua onomastică a Regelui și 

alungarea acestuia din țară cu zvonuri despre trădare. Restaurarea Monarhiei ar 

însemna pentru români în primul rând reconstruirea unui colț de paradis. Un colț 

de paradis construit în adâncul sufletului unde trebuie să fie doar iubire pentru 

patrie și rege. De fapt pentru rege și patrie și nu pentru că Regele ar avea 

prioritate ci pentru că el reprezintă nodul iubirii care dizolvă orice umbră de 

păcat social sau amenințare externă. 
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Nu pot să-mi explic memoria genetică a unei populații sau mitul 

voievodului care a reprezentat forma de guvernământ ca cea mai apropiată de 

sufletul românilor dar pot sa spun asta: nu am devenit monarhist; mi-am adus 

aminte că sunt. Lucrurile care s-au întamplat au fost cauzele. Problema 

identității românești este efectul. La fel cum familia este celula de bază a 

societății, așa și Familia Regală este celula de bază a unui stat 

suveran. Celelalte forme de guvernământ au evoluat din monarhie și nu este 

nici o rușine să ne întoarcem la singurul model de guvernământ care a păstrat 

cele mai democratice valori dintre statele civilizate și care a putut dezvolta și 

proteja o societate atât de ea însăși cât și de agresori externi. 

Soldații responsabili de protejarea Regelui în momentul amenințării și 

șantajului nu au avut nicio  șansă să-l protejeze. Liniile telefonice de la palat au 

fost tăiate și regimentul respectiv escortat departe de monarh. Se poate lupta 

împotriva unor oameni fără Dumnezeu care au pus la cale un asemenea atentat 

precum și răpirea identității românești?  

 

P.S.: Am ales titlul Regele de pe Wall Street pentru că pune cel mai bine în 

contrast propaganda făcută de sovietici cu slujbele pe care monarhul le-a avut 

pentru a se întreține în exil. 
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Istorie la lumină 

de Andrei Giuglea 

 

A fost odată nu demult un prinț devenit rege, 

Ce și-a văzut țara arzând cum nimeni nu-nțelege, 

O pradă de război luată dintre câștigători, 

Ce-au lăsat aliatul exilat cu ochii-n nori, 

Istoria stă scrisă dar sunt pagini ce lipsesc, 

Sunt pagini arse-n lagăr sau ce nu se povestesc, 

Un martor ocular, martir ușurat de coroană, 

Alungat de pe tron, șantaj și-o abdicare rană, 

Un colț de paradis în iad, un rege încolțit, 

O mie de vieți salvate și-un pas potrivit, 

O abdicare falsă și-un exil ce n-avea rost, 

O republică bastardă, ordinele unui prost, 
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Sindromul Stockholm pentru Stalin, cum să zici „era mai bine”?! 

Golani cu tancuri prăduind est-vest cum nu se cuvine, 

Și micul prinț maturizat preia rapid controlul, 

Antonescu, Stalin, Hitler amenințănd poporul, 

Și Groza ce și-a păcălit regele la palat, 

Amenințându-și patria să-l vadă abdicat, 

Cu lacrimi de soldați neputincioși, garda regală, 

Plângand în gară pentru rege scos forțat din țară, 

Vagoane ce sclipeau în iarna dar nu de la aur, 

Cum pleacă gol din țară cel mai prețios tezaur, 

Sclipiri de geniu ce-a bătut o lume să trăiască, 

Mereu cu gândul la familia românească, 

Citiți români istoria căci un rege nu minte, 

Rege român pe tron ce ne lasă fără cuvinte, 

Au trecut ani și nu destui vor plânge pentru rege, 

Și nu vom ști în locul lui ce-am fi putut alege, 

Vedeam târziu pe la vecini și ne pierdeam umorul, 

Ucraina revoltată, Stalin și Holodomorul, 

Regele ne-a salvat, n-a abdicat dar a plecat, 

Și primul ’89-n ’47 s-a luptat, 

Primiți români pe rege și aflați tot ce-a făcut, 

Românul bun la toate e divin, nu prefăcut, 

Familia regală este-a noastră-a tuturor, 

Și toți vom trece peste căci n-am stat la mila lor, 

Tot oameni fără Dumnezeu cârmesc o Românie, 

Ce-n literă și-n spirit încă este Monarhie! 
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Regele Mihai: o țară pierdută, o iubire câștigată 

de Tudor Petcu 

 

Un creștin adevărat este o ființă lucidă, nu se lasă ademenită pe căi potrivnice 

naturii lui. El aparține adevărului, și adevărul ne eliberează. 

Regele Mihai în dialog cu Mircea Ciobanu, ”Convorbiri cu Mihai I al 

României”. 

Personalitatea Regelui Mihai al României va reprezenta întotdeauna un 

capitol sensibil și fascinant al istoriei țării noastre, o lecție de viață pe care orice 

conștiință responsabilă trebuie să o învețe. 

Pentru o vorbi despre un om de excepție este nevoie, în general, de o 

foarte mare obiectivitate și claritate, fără exagerări subiective, dar timpul, în 

toată devenirea sa, ne-a dat și exemple de personalități în privința cărora etica 

discursivă nu poate fi concentrată decât pe evidențierea strălucirii acestora din 

urmă. Un astfel de exemplu îl constituie cu siguranță și Regele Mihai care a 

strălucit chiar și în momentele în care părea că a fost scos în afara conștiinței 

istorice. 
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Strălucirea Regelui Mihai are de fapt legătură cu discreția de care a dat 

dovadă indiferent de contextul întru care a ființat, mai cu seamă în cel al exilului 

său. O discreție manifestată într-un exil ce l-a purtat pe drumul necontenit al 

iubirii față de România, o țară pe care nedreptatea istorică i-a interzis-o dar pe 

care a slujit-o în toate modurile posibile. Nu a cerut niciodată mila marilor puteri 

sau a marilor actori de pe scena politicii internaționale pentru condiția sa 

istorică, după cum nu s-a dezis niciodată de țara din care a fost izgonit, întrucât a 

înțeles dintotdeauna că nu poporul român a fost cel care l-a alungat, ci 

duplicitatea puterilor occidentale care au permis infiltrarea Armatei Roșii și a 

comunismului sovietic în România. 

Regele Mihai s-a desăvârșit în propria sa autenticitate din punct de vedere 

etic pentru că nu și-a negociat propria moralitate, fiind capabil să câștige pariul 

libertății. 

A fost în permanență conștient de ceea ce românii erau obligați să învețe 

în perioada comunistă cu privire la personalitatea sa politică sau la actul 

abdicării sale de la 30 Decembrie 1947, dar și-a asumat și cele mai virulente 

critici, permițând timpului să arate conștiinței colective cine are până la urmă 

dreptate. De aceea, după jumătate de secol de manipulare istorică, Mihai, atât ca 

om, cât și ca Rege, a fost descoperit în simplitatea și tristețea sa revelatorie, în 

lumina chipului său de patriarh uitat, dar și a unui curaj asumat ca blândețe. 

Astfel, adevărul care a ieșit la iveală prin gama bogată de cărți scrise și de 

mărturii emoționante o dată cu instalarea epocii libertății în România a permis 

Regelui ce într-un anumit moment al istoriei și-a pierdut țara, să o recâștige 

pentru totdeauna, dar nu în sens politic, ci în sensul bucuriei spirituale, întrucât 

Majestatea Sa, dincolo de vocația de monarh, a manifestat o vocație spirituală, 

un fel de isihasm etic și moral. Prin urmare, sintagma care s-ar potrivi cel mai 

bine Regelui Mihai ar fi: o țară pierdută, o iubire câștigată. 
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Cum un copil născut în republică și-a cunoscut Regele 

de Irina-Andreea Cristea 

 

Nu văd România de astăzi ca pe o moștenire de la părinții noștri, ci ca pe o țară 

pe care am luat-o cu împrumut de la copiii noștri. 

Regele Mihai I în Parlamentul României, 25 octombrie 2011 

Familia mea are o legătură strânsă cu Monarhia Românească. Străbunica 

mea a fost deportată din Basarabia în anii `40. A cunoscut o viață liniștită în 

Regatul României până în momentul când au venit invadatorii sovietici.  

Când eram mică, știu 

că am văzut într-o carte o 

poză a unui tânăr îmbrăcat în 

uniformă militară. Era un 

tânăr extrem de frumos, 

impunător, dar pe chipul 

căruia se zărea o blândețe 

minunată. Am întrebat 

atunci cine este militarul din 

poză. Mi s-a răspuns că este 

Regele Mihai care acum nu 

mai este în țară fiind alungat 

de comuniști. Atunci a 

început să mă pasioneze din 

ce în ce mai mult subiectul. 

Fiind mică, în cărțile de 

istorie nu prea găseam 

informații privitoare la 

monarhia din România din 

vremea Regelui Mihai. 

Crescând am început să 

găsesc surse din care să pot 

afla lucrurile de care îmi 

doream să știu. 

Când a revenit în România, și a fost lăsat, eu aveam doar doi ani. Am aflat 

mai apoi cu câtă căldură a fost primit de peste 1 milion de oameni și ceea ce 

scandau ei:  ”Nu mai vrem 10 mai fără Regele Mihai”, ”Moharhia salvează 

România” . Discursul său a fost plin de emoție și iubire față de țară și popor:  

”Cu toate că am fost departe de voi mai bine de 45 de ani, nu v-am uitat 
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niciodată și vă iubesc din toată inima.” – spunea Majestatea Sa de la balconul 

hotelului Continental, în anul 1992. 

Nu cred că există persoană care aflată departe de propria țară, în exil, să 

fie totuși atât de aproape și atât de prezentă ca Regele Mihai. A demonstrat asta 

prin mesajele constante pe care le trimitea poporului român la Radion Europa 

Liberă de Crăciun și Anul Nou. De neuitat este și faptul că atunci când a început 

Revoluția la Timișoara, Regele a vrut să revină în țară dar nu a fost lăsat. A 

transmis însă un mesaj poporului său: "Sunt cu gândul şi cu sufletul alături de 

voi. Sunt, ca şi voi, îngrijorat când aflu cruzimea cu care reacţionează cei de la 

putere". 

Un rol extrem de important pentru România și pentru aderarea noastră la 

NATO și UE l-a jucat Casa Regală a României prin persoana Majestății Sale 

Regele Mihai alături de Regina Ana și de Altețele Lor Regale Principesa 

Moştenitoare Margareta şi Principele Radu. Vizitele în străinătate au facilitat 

negocierile pentru aderarea României la structurile euroatlantice. Integrarea 

României în aceste structuri a fost o reușită a misiunilor de diplomație regală. 

O persoană puternică, o persoană luptatoare, o persoană care și-a iubit și 

își iubește țara – așa ar trebui să îl vadă toți pe cel care și-a sacrificat propria 

soartă pentru poporul pe care îl reprezenta. În anul 2011 am fost plăcut surprinsă 

să văd valul entuziast cu care a fost primit Regele în Parlament. Am văzut atunci 

un om care după toate cele prin care a trecut este în continuare optimist și are 

puterea să transmită doar învățături de bine pentru ca România să meargă pe 

drumul cel bun. A subliniat că:  ”Regina și cu mine, alături de Familia noastră, 

vom continua să facem ceea ce am făcut întotdeauna: vom susține interesele 

fundamentale ale României, continuitatea și tradițiile țării noastre.” 

Nu cred că există suficiente cuvinte pentru a exprima respectul pe care îl 

port pentru Regele Mihai și pentru Casa Regală a României. Știu că nu am vazut 

niciodată atât de multă dedicare, iubire față de țară, față de popor cum am văzut 

în cazul Regelui Mihai. 

A fost alungat din țară cu atâta îndârjire și umilit, dar în ciuda acestor 

fapte el nu a încetat niciodată să se gândească la poporul său, să-și iubească țară 

și să ajute parcursul României spre mai bine. Nu a încetat niciodată să ne 

întruchipează un Rege, un om care pune mereu mai presus de bunăstarea sa și a 

familiei, bunăstarea bărbaților, femeilor și copiilor din România pe care i-a 

servit de când a devenit Rege. Ceea ce a primit ca moștenire, Coroana, a 

constituit o parte importantă din istoria noastră ca popor. Deciziile luate și 

asumate de către Majestatea Sa sunt perfect justificate de istorie. Nu este loc de 

”ce ar fi fost dacă” în cazul faptelor istorice. Singurul mod în care ne-am putea 

gândi și folosi această sintagma este:  ”Ce ar fi fost dacă Regele nu ar fi fost 
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alungat printr-un act rușinos pe care a fost obligat să-l semneze?”, ”Ce ar fi fost 

dacă Regele nu ar fi fost izgonit din propria țară în încercarea de a reveni în 

România?”, ”Ce ar fi fost daca în anul 1989, în loc de continuarea republicii 

ilegitime, am fi revenit la Monarhie?”. Poate nu putem formula răspunsuri 

concrete la toate aceste întrebări, dar un lucru este cert: Monarhia 

Constituțională ar înlătura situațiile de criză cu care se confruntă România. Un 

Rege este neutru și nu ia partea nici unui partid. Pe când un Președinte nu o să 

poată să uite niciodată din cadrul cărui partid a fost ales și o să meargă tot pe 

aceeași direcție. 

Este foarte clar că Regele Mihai a vrut doar binele pentru țară și niciodată 

nu a încetat să acorde sprijin pentru România. Avem lângă noi un om, un Rege 

care are în spate 90 de ani de la urcarea, la o vârstă fragedă, pe tron. Un om și un 

Rege care deși a avut un destin crud a avut mereu vorbe de încurajare pentru 

români. Un om și un Rege care este imaginea modestiei, a bunului simț, a 

prețuirii față de țară. 

În persoana Regelui Mihai eu văd un exemplu, o personalitate marcantă a 

istoriei noastre ca popor, un Rege care a luat decizii doar pentru țară fără să fie 

părtinitor. Singura soluție care ar readuce România pe calea cea bună, atât intern 

cât și extern, este revenirea la Monarhie. O Monarhie care ar putea spăla 

păcatele făcute de republica instaurată printr-o nelegiurire. 

Așa să ne ajute Dumnezeu! 
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De la extremism la democrație, datorită Regelui Mihai – o poveste 

personală 

de Alin-Valentin Borcea 

 

 

Coroana regală nu este un simbol al trecutului, ci o reprezentare unică a 

independenței, suveranității și unității noastre. Coroana este o reflectare a 

Statului, în continuitatea lui istorică, și a Națiunii, în devenirea ei. Coroana a 

consolidat România prin loialitate, curaj, respect, seriozitate și modestie. 

Regele Mihai I în Parlamentul României, 25 octombrie 2011 

Sunt un tânăr născut la mijlocul anului 1990. Prima Mineriadă trecuse 

deja înainte să apar eu pe lume. Durerea Revoluției era cât se poate de vie în 

memoria românilor și, în special, a părinților mei. Speranța unei vieți mai bune, 

speranțele de libertate și democrație se năruiseră deja în mințile multora, având 

în vedere cine a venit în fruntea României după răsturnarea regimului comunist. 

Mulți români, tineri și bătrâni deopotrivă, sperau în revenirea la monarhie, la 

revenirea Regelui Mihai și la reînodarea firului istorie, rupt cu brutalitate la 30 

decembrie 1947. Firește, urma să aflu toate aceste lucruri mult mai târziu. Până 

atunci, am trăit în semi-ignoranță, cauzată mai ales de mediul social în care am 

crescut.  



 
 

21 

 

Istoria pe care am învățat-o la școală s-a concentrat mai ales pe eroismul 

voievozilor medievali de acum sute de ani, și nu pe exemplul unor lideri mai 

aproape de zilele noastre. Istoria modernă a venit abia târziu și prezentată într-un 

mod viciat. Pe lângă asta, am trăit din plin instabilitatea tranziției post-

decembriste, cu tot haosul din țară și de pe scena politică. Îmi întrebam părinții 

despre lucrurile pe care le vedeam la știri și deja îmi formasem disprețul pentru 

politicienii de după Revoluție. Problema era că tot acest tumult m-a făcut să am 

o părere proastă față de democrație, deoarece vedeam doar o democrație viciată, 

greșită din naștere. Fără să vreau, am dezvoltat o apreciere pentru liderii 

carismatici și autoritari, pe care îi consideram surse de stabilitate. În 2004, când 

aveam 14 ani, a apărut un lider carismatic și în  România, pe care l-am susținut 

și l-am apreciat. 

Dar tot în 2004, au fost plantate în conștiința mea primele semințe ale 

dragostei pe care o am astăzi pentru Coroană. Coincidența a făcut ca, în clasa a 

VIII-a, școala mea să primească vizita ASR Principesa Margareta, al cărui nume 

urma să-l poarte. Profesoara de istorie, o monarhistă convinsă, m-a ales să fac 

parte din comitetul de întâmpinare, alături de mai mulți alți elevi. Ne-a învățat 

protocolul și formulele corecte de adresare. A fost primul meu contact cu 

regalitatea. Din motive pierdute în istorie, nu au avut atunci prilejul să o 

întâmpin pe Principesa Margareta, ci am observat cu mare atenție vizita regală 

din curte, alături de mulți dintre colegii mei. Țin minte că am fost fermecat în 

acea zi. Fără să știu, a fost începutul drumului care m-a dus astăzi aici, să scriu 

acest text.  

La liceu, am început să fiu mai interesat de politică și am început să-mi 

dau seama că liderul carismatic pe care l-am apreciat în 2004 nu era ceea ce 

speram. Nu era suficient de radical. Voiam un dictator. Eram atras de unele 

ideologii extremiste interbelice și de liderii lor. Aveam un coleg de clasă, prieten 

bun, care îmi vorbea adesea de monarhie și de Regele Mihai, dar îl luam în râs și 

îi ziceam că monarhia este depășită. Părerea aceasta a rămas cu mine pe toată 

perioada liceului, dar și în primii ani de facultate.  

La Facultatea de Științe Politice pot spune că am avut primul contact real 

cu democrația așa cum trebuie să fie, chiar dacă a fost inițial din cărți. Liderul pe 

care l-am apreciat în 2004 încă era în fruntea statului român și încă îl apreciam. 

Dar îmi dădeam seama că ceva nu este în regulă.  

Momentul de cotitură, bifurcația în destinul meu, a venit în 2011, atunci 

când Regele Mihai a fost invitat să țină un discurs în Parlamentul României, cu 

ocazia aniversării a 90 de ani de viață. Președintele pe care l-am susținut până 

atunci s-a lansat într-un atac virulent la adresa Regelui Mihai și a început să 

spună în public aceleași minciuni pe care le-au creat comuniștii după abolirea 



 
 

22 

 

ilegitimă a Monarhiei. Am zis atunci că nu pot susține un asemenea om și m-am 

rupt definitiv de el din acea clipă.  

Am privit discursul Regelui Mihai la televizor (regret că, în ciuda 

eforturilor mele și ale prietenilor, nu am putut fi în sală). Dar asta nu a diminuat 

emoția momentului, care îmi este vie în minte și când scriu aceste rânduri. În 

persoana Regelui, vedeam legătura cu o lume mai bună, o Românie mândră și 

demnă, o Românie democratică așa cum nu am mai avut din 1947. În seara 

următoare, m-am trezit cântând Imnul Regal împreună cu doi prieteni cu care, 

până atunci, aveam divergențe politice. A fost o legătură sudată de Regele 

Mihai.  

Din toamna lui 2011 și până acum, am continuat să-l cunosc pe Regele 

Mihai, să cunosc Coroana Română, să cunosc Familia Regală și să descopăr 

ceee ce reprezintă pentru România: demnitate, respect, continuitate, democrație, 

libertate și tradiții.  

În fața Parlamentului, Regele Mihai a fost mai mare decât toți politicienii 

republicani din România. S-a văzut clar că nu este doar un alt politician, doar un 

alt demagog care poate spune orice pentru voturi. S-a văzut că Regele Mihai este 

un om de stat în adevăratul sens al cuvântului, care vorbește despre lucruri 

mărețe, despre lucrurile importante ale statului. În discursul său, Regele Mihai 

nu s-a adresat unui anume electorat, ci s-a adresat întregii națiuni, pe care o 

întruchipează încă de la 6 ani, atunci când a preluat Coroana de Oțel de la 

bunicul său, Regele Ferdinand cel Loial. Am văzut atunci, în toamna lui 2011, 

cum trebuie să se prezinte un adevărat Lider al unei națiuni, un adevărat Șef de 

Stat. Și mi-am dat seama că democrația autentică este antidotul ideal pentru 

orice formă de extremism.  

În România, democrația a fost sinonimă cu monarhia constituțională, până 

când Providența a decis să deschidă o paranteză dureroasă la 30 decembrie 

1947, o paranteză deschisă și în prezent. Am ajuns să-i dau dreptate prietenului 

meu din liceu și să-mi dau seama ce greșeală am făcut atunci când am discreditat 

monarhia română.  

Este clar pentru mine acum că Regatul nu a fost înlăturat prin voința 

națiunii române, ci prin forța armelor, de către invadatori străini. Românii nu au 

fost întrebați niciodată ce formă de guvernământ preferă. Totuși, nu cred că este 

prea târziu. Regimul comunist a viciat adevărul, a viciat istoria iar mulți nu 

cunosc altceva în afară de ceea ce au învățat de la comuniști. Regele Mihai a 

știut să fie răbdător, a avut încredere că românii se vor întoarce singuri la 

Coroană atunci când o vor descoperi. Eu așa am făcut și ca mine sunt din ce în 

ce mai mulți în fiecare zi. Cei mai mulți sunt tineri, așa ca mine. De ceva timp, 

încerc să-i ajut și pe alții să regăsească valorile pe care Coroana Română le 
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reprezintă. O fac din dragoste de țară, deoarece știu că România ar fi mai bună 

ca Regat.  

De fiecare dată când am stat în prezența Familiei Regale, m-am simțit mai 

bun, mai demn, mai hotărât să dau tot ce e mai bun din mine, să fac din ce în ce 

mai bine. Când îmi este mai greu, îmi aduc aminte de Regele Mihai și de toate 

problemele cu care a trebuit să se confrunte când era de vârsta mea. Brusc, totul 

pare mai ușor.  

Deși a stat zeci de ani departe de țară, fără voia lui, Regele Mihai nu și-a 

uitat niciodată poporul. Soarta a făcut să fie mai longeviv decât regimul 

comunist, că s-a putut întoarce în țară și să fie un simbol pentru noua generație 

de români, născuți după revoluția din decembrie 1989. Prin prezența sa continuă 

în viața românilor, Regele Mihai a făcut eforturi supraomenești pentru reluarea 

cursului istoriei întrerupt de sovietici, pentru redarea demnității și mândriei 

poporului românilor. De asemenea, a insuflat aceeași dragoste de țară și fiicei 

sale, Margareta, pe umerii cărora vor ajunge greutățile țării, atunci când Domnul 

va decide asta.  

În nume propriu, voi fi veșnic recunoscător că sunt contemporan cu o 

personalitate asemeni Regelui Mihai. De asemenea, îi mulțumesc Majestății Sale 

că, în acea zi din 2011, mi-a schimbat drumul în viață, că mi-a arătat adevăratele 

valori ale umanității și că m-a ajutat să devin om mai bun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


