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Nota autorului

Cartea aceasta nu este, strict vorbind, o biografie regalã, neîncercând sã
trateze fiecare aspect al vieþii regelui Mihai. Este mai degrabã o poveste, care con-
sider cã  era momentul sã fie spusã în detalii cât mai autentice: povestea unui
monarh care a condus personal lovitura de stat ce a izgonit trupele lui Hitler din
þara sa, care a rezistat cu succes ocupaþiei sovietice pânã când, cu cuvintele lui
Churchill, „Stalin a fost nevoit sã dezvãluie tiparul celor ce aveau sã urmeze“ ºi,
care, de la rãzboi încoace, a continuat sã plaseze interesele þãrii mai  presus de
orice, oricare ar fi fost urmãrile pentru el ºi familia sa.



Mulþumiri

SSunt profund recunoscãtor Majestãþii Sale Regele Mihai pentru ajutorul sãu
generos ºi înþelegerea acordate în timpul redactãrii acestei cãrþi. Am avut de

asemenea conversaþii foarte utile cu Maiestatea Sa Regina Ana, cu Principesa
Moºtenitoare Margareta ºi, mai recent, cu principele Radu. 

Îi datorez mult lui Arthur Gould Lee, ale cãrui cãrþi despre Regele Mihai ºi
Regina Elena au un caracter nemijlocit, fiind scrise în anii 1940. Am apelat, de
asemenea, la mãrturiile istorice, biografiile ºi însemnãrile publicate dupã revoluþia
din Decembrie 1989. Sunt recunoscãtor tuturor românilor care au rãspuns nenu mã -
ratelor mele întrebãri: Ana Blandiana, Constantin Brâncovan, Eleodor Focºeneanu,
Ricã Georgescu, Ioana Ieronim, Gabriel Liiceanu, Ion Mocsonyi-Styrcea, Nelly
Pilat, Annie Samuelli, Jacques Vergotti ºi Lascãr Zamfirescu – trebuie sã fie ºi alþii. 

Dintre cei aflaþi în Anglia, aº dori sã-i menþionez în mod deosebit pe Peter
Day, Profesorul Dennis Deletant, David Horbury ºi Christian Mititelu. De
 asemenea pe Ilinca Bossy, Oliver Corderoy, Rebeca Haynes, Cameron Pyke,
Antonia Till, Johnny ºi Ioana Troiano, John Wimbles ºi Alexandra Whiting. Ca de
altfel ºi Centrul Cultural Român ºi angajaþii secþiei de cotidiene de la Biblioteca
Britanicã, cei ai Bibliotecii Londrei, cei ai Arhivei Naþionale de la Kew ºi cei ai
Societãþii Regale de Geografie.

Sunt deosebit de îndatorat doamnelor Caroline Dawnay, agentul meu literar,
ºi  Jacqueline Mitchell, editorul meu.

ªi, deºi ezit sã o spun, bãnuiesc cã ºi Katerina, soþia mea, a contribuit la fel
de mult la apariþia acestei cãrþi.

Editura ALLFA mulþumeºte, ºi pe aceastã cale, dlui Andrei Brezianu pentru sprijinul generos
ºi competent acordat pentru apariþia în bune condiþiuni a acestei lucrãri. 
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Prefaþã

PPãrinþii lui Mihai – prinþul moºtenitor Carol al României ºi principesa Elena a
Greciei ºi Danemarcei – s-au cãsãtorit pe 10 martie 1921, la Catedrala

Metropolitanã din Atena. În vreme ce se îndreptau cãtre þarã, trecând prin
Constantinopol, la începutul lui mai, regina Maria a României le-a pregãtit un
 frumos apartament în Palatul Cotroceni, reºedinþa regalã din Bucureºti, pe care ei
însã l-au refuzat. Aveau sã se îndrepte, pe cât de repede posibil, spre Sinaia ºi,
dacã vor fi nevoiþi sã petreacã un timp la Cotroceni, vor sta, spunea Carol, în micul
apartament unde locuise în copilãrie ºi pe care Elena îl descrie drept «o scarã ºi
trei camere», dar în care se puteau bucura de o deplinã intimitate.1

Între timp, regina Maria trimitea scrisori pline de optimism veriºoarei sale,
 regina Sofia a Greciei, spunându-i cât de încântãtoare i se pare fiica acesteia, «Sitta»,
în orice situaþie, ºi ce influenþã excelentã are tânãra prinþesã asupra lui Carol.

Sper sã pot spune cã sunt fericiþi. Sunt sigurã cã acesta e adevãrul… Carol
este teribil de mândru de ea dar, din cauza situaþiei penibile în care s-a aflat
anterior, nu se poate bucura deocamdatã de bucuria poporului faþã de
 cãsãtoria sa.2

Regele Carol I, fondatorul dinastiei româneºti, cumpãrase o proprietate la
Sinaia, în Munþii Carpaþi, ca sã scape de umezeala datoratã împrejurimilor mlãºti-
noase ale Bucureºtiului. În zona cea mai înaltã a proprietãþii, suveranul  ridicase
castelul Peleº, o construcþie întortocheatã, cu influenþe bizantine dar  conceput în
stilul Renaºterii germane, numit astfel dupã pârâul ce susura prin vale. O vale
magicã, al cãrei farmec fusese redat de soþia regelui, regina Elisabeta, în poveºtile
pentru copii scrise  sub pseudonimul Carmen Sylva. Mai jos de Peleº, regele ridi-
case un castel mai mic, numit Peliºor, pentru nepotul sãu, prinþul moºtenitor
Ferdinand ºi soþia englezoaicã a acestuia, Maria. Pe perioada  construirii celor douã
castele familia regalã a folosit drept reºedinþã o încântãtoare cabanã improvizatã,
numitã Foiºor, ºi pe la 1920 aceastã cabanã va deveni reºedinþa de varã preferatã a



generaþiei tinere a familiei regale. Aici s-a hotãrât principesa Elena sã nascã. A scã-
pat de scaunele cu corn de cerb ºi a fãcut din Foiºor un loc intim, aducând mobilã
englezeascã confortabilã. Prinþul Carol era  mereu reþinut la Bucureºti, dar „se
repede la Sinaia ori de câte ori poate“, îi scria principesa mamei sale. Cu toate aces-
tea, majoritatea timpului Elena ºi-l petrecea singurã.

La Sinaia nu avea decât doi prieteni adevãrãþi: Rosa, servitoarea ei grecoaicã,
ºi Billie, câinele lup primit de la fratele ei preferat, Alexandru. De altfel, acest
frate îi dãduse, în copilãrie, numele de alint «Sitta», o pronunþare greºitã a
 cuvântului „sister“ (surioarã). Tânãrul murise în urmã cu câteva luni ºi resimþea
profund lipsa lui.

Dorul de casã al principesei reiese din scrisorile trimise mamei sale: sunt pline
de critici, practic la adresa tuturor ºi a tot ce o înconjoarã. Dupã atmosfera simplã
ºi destinsã în care fusese crescutã,  curtea regalã din România i se pãrea pompoasã,
opresivã ºi, în acelaºi timp, în declin. În timpul primului rãzboi mondial, germanii
ocupaserã Palatul Cotroceni ºi îi distruseserã grãdina. Servitorii, îmboldiþi de
 revoluþia bolºevicã din Rusia, erau nesupuºi ºi plecau din serviciu când li se
nãzãrea. Argintãria, observa principesa, nu era curãþatã decât o datã pe lunã. Dar
cu toate acestea, nici soacra ei, strãlucitoarea «Missy», cum i se spunea în familie
reginei Maria, nici socrul ei, studiosul «Nando», nu pãreau sã acorde atenþie
 acestor lucruri.3

Se pãrea cã pruncul se va naºte prematur. Louros, medicul familiei regale gre-
ceºti, sosise în þarã la jumãtatea lui octombrie. Elena spera ca naºterea sã nu aibã
loc tocmai pe 25 octombrie, data morþii lui Alexandru. ªi totuºi, chiar  aceasta a
fost ziua în care s-a nãscut viitorul rege Mihai. Regina Maria, care i-a  administrat
tinerei mame cloroform, scria, în stilul sãu dramatic: «A fost o bãtãlie crâncenã…
ca  me ra arãta ca un abator»4.  Dupã douã zile, Carol trimitea încã telegrame prin
care îºi asigura rudele cã «dupã zile de spaimã, Louros a fost obligat sã recurgã la
o intervenþie chirurgicalã ºi datoritã priceperii sale, Sitta ºi copilul sunt în
 siguranþã.»5

A doua zi, principesa Elena, aºezatã în pat, cu mâna tremurândã, i-a scris cu
creionul un mesaj tatãlui sãu, regele Constantin al Greciei, rugându-l sã fie naºul
lui Mihai.6 Regele abia se întorsese dintr-o campanie dezastruoasã împotriva
 turcilor, în Asia Micã, cu speranþele ºi sãnãtatea serios zdruncinate. ªtia cã s-ar
putea sã nu-i rãspundã, cãci aºa era el.

Regina Sofia le-a fãcut o vizitã fulger dar, cum nepotul ei avea deja opt zile,
iar fiica se întrema vãzând cu ochii, s-a întors la regele suferind. Pe 29 noiembrie,
Elena îi scria:

Micului General îi merge foarte bine… Oricât ai gãsi tu cã seamãnã cu Carol,
fruntea este exact ca a lui tata cu gropiþe mici la tâmple, ceea ce îmi place
grozav.7
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În decembrie, Elena ºi Carol s-au mutat în casa lor din Bucureºti – un dar din
partea Primãriei  –  pe ªoseaua Kiseleff, o arterã frumoasã, strãjuitã de pomi. Pe
17 ale lunii, regele Constantin, probabil la îndemnul mamei sale, energica reginã
Olga, care tocmai se întorsese la Atena dintr-o cãlãtorie la Sandringham ºi Paris,
i-a scris Elenei, spunându-i cã ar fi flatat ºi încântat sã fie naºul lui Mihai. «Când
vii la noi? Am crezut cã vei veni de Crãciun  ºi acum sunt mai degrabã
 dezamãgit… Sper cã vei putea totuºi sã vii curând».8

Aceastã scrisoare a fãcut-o sã se hotãrascã. Deºi bãnuia cã regele ºi regina
nãdãjduiau cã nu îl va lãsa prea mult timp singur pe Carol, Elena a obþinut
 permisiunea de a-l lua cu ea pe moºtenitorul tronului  într-o vizitã în Grecia, dupã
botez. Dorea sã-ºi arate copilul  familiei sale ºi, în acelaºi timp, sã îºi dea seama
cât de bolnav era tatãl ei.

Copilul a fost botezat Mihai în dupã amiaza zilei de 10 ianuarie 1922 ºi, la
ciocnirea unei cupe de ºampanie dupã eveniment, ambasadorul britanic a adresat
regelui, reginei ºi fericiþilor pãrinþi ai prinþului «cele mai bune urãri de bunãstare
ºi prosperitate pentru moºtenitorul Coroanei României». Nimeni nu putea sã
 prevadã, în acel moment, destinul chinuit ºi viaþa agitatã care-l aºteptau.

Conform tratatelor încheiate la sfârºitul Primului Rãzboi Mondial, locul unde
s-a nãscut prinþul Mihai se afla aproape în centrul României Mari, þara peste care
fiul lui Carol ºi al Elenei urma sã domneascã cândva. La apus, Transilvania se
 prelungea pânã la pusta central-europeanã. La miazãzi ºi rãsãrit, cele douã
 principate ale Vechiului Regat: Þara Româneascã, strãjuitã la sud de Dunãre, iar la
est de delta fluviului ºi de Marea Neagrã, ºi Moldova – incluzând rodnicele holde
ale Basarabiei – întinzându-se pânã la frontierele cu Ucraina ºi Polonia. Dar înainte
chiar ca prinþul Mihai sã împlineascã nouãsprezece ani, România avea sã fie silitã
sã cedeze Basarabia Uniunii Sovietice ºi nordul Transilvaniei iubite, Ungariei.

Mihai a fost crescut într-un mod grotesc. A stat prea puþin timp cu ambii
pãrinþi, în shimb a petrecut o mare parte din copilãrie la curtea regalã, cu tatãl sãu
teatral, cu amanta acestuia, Elena Lupescu, ºi camarila linguºitoare ºi coruptã.
Principesa Elena se îngrijora însã zadarnic, gândindu-se la influenþa nefastã pe
care toþi aceºtia ar fi putut-o avea asupra fiului ei. Nu avea de ce: la maturitate
Mihai va ajunge sã adulmece coruþia de la mare distanþã ºi va avea toatã viaþa un
dezvoltat simþ al datoriei.

Atunci când patria sa va fi ameninþatã, în anii 1940,  de fiecare dintre cele
douã mari dictaturi ale secolului, regele Mihai nu va ezita sã facã uz de puþinele
împuterniciri pe care le mai avea, conferite de tatãl sãu. La nici 23 de ani  a  condus
personal o loviturã de stat antigermanã, care va retrage România din alianþa cu
Reichul, scurtând al doilea Rãzboi Mondial ºi îmbunãtãþind substanþial ºansele
României de a redobândi Transilvania de nord prin acordurile de pace postbelice.
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Timp de trei ani dupã aceea, în condiþiile în care Armata Roºie ocupa þara, iar
 puterile occidentale nu erau în mãsurã sã-l ajute adecvat, va menþine cât de cât
democraþia constituþionalã, pânã când va fi forþat de Moscova sã abdice. 

În timpul exilului sãu în Marea Britanie ºi Elveþia, care a durat patru decenii,
se va confrunta cu sinuozitãþile politicii anglo-americane faþã de Europa
rãsãriteanã. În acelaºi timp,  împreunã cu soþia sa Ana de Bourbon-Parma, va
creºte cinci copii din veniturile pe care le-au putut obþine de pe urma unei ferme
avicole ºi de zarzavaturi, din activitatea sa de pilot de încercare al societãþii Lear
Aircraft în Europa ºi, mai târziu, din munca depusã fãrã tragere de inimã, în
 calitate de agent de bursã pe Wall Street. Va refuza orice slujbã care nu i-ar fi lãsat
timpul sã-ºi îndeplineascã obligaþiile de rege în exil faþã de România.

Abia eliberat împreunã cu doi colegi de detenþie, l-am întâlnit prima datã pe
regele Mihai în seara loviturii de stat– un tânãr înalt ºi sobru care, în dupã-amiaza
zilei respective, dusese la îndeplinire una dintre cele mai curajoase acþiuni
 personale din timpul rãzboiului. L-a salutat pe colonelul care conducea grupul
nostru cu cuvintele «Sper cã ceea ce am fãcut este ceea ce trebuia sã fac.»

Atitudinea sa rezervatã de mai târziu s-a datorat, pe de-o parte, traumelor
suferite în copilãrie ºi, pe de alta, faptului cã meritele sale nu au fost recunoscute
la justa valoare. Uneori îi lipseºte spontaneitatea, dar poate vorbi cu sinceritate ºi
amuzament despre sine însuºi. Regele este un om deosebit de integru ºi, în ciuda
tuturor încercãrilor prin care a trecut, lipsit de cinism. Hotãrât, dar în acelaºi timp
rãbdãtor; mama lui reacþiona uneori violent faþã de rãceala sa ºi aparenta
 nesocotire a riscurilor pe care le luau. A trecut cu brio un test dur al  personalitãþii
sale prin felul în care i-a tratat pe reprezentanþii lui Hitler ºi Stalin. Nu este atras
de fastul monarhiei, simþind, aºa cum mi-a spus odatã, cã «întotdeauna pare sã
lipseascã ceva» în asemenea ocazii. 

Regele Mihai a fost primul suveran român din dinastia de Hohenzollern
 pentru care limba maternã este româna. Identificarea sa afectivã cu poporul român
este profundã ºi pe viaþã. Când era tânãr, cãldura cu care l-au înconjurat românii
i-a redat încrederea pe care tatãl sãu pãrea înclinat sã o submineze. Când, dupã un
exil impus, i s-a permis sã se întoarcã  doar pentru câteva zile în patria sa, a fost
salutat de mulþimi uriaºe la Bucureºti. Le-a spus atunci ceea ce nici un lider comu-
nist n-ar fi îndrãznit sã spunã vreodatã : «Vã iubesc!» ªi, cu toate cã guvernele
succesive au încercat timp de 44 de ani sã discrediteze monarhia, românii l-au
crezut.



Cronologie

10 mai 1866 Parlamentul (Adunarea Constituantã) României, aflatã  
încã sub suzeranitate otomanã, îl proclamã pe prinþul 
Karl de Hohenzollern-Sigmaringen domnitor (principe 
ereditar) al României; 10 mai devine Ziua Naþionalã a 
noului stat. 

29 iunie 1866 Parlamentul adoptã Constituþia þãrii.
3 noiembrie 1869 Prinþul Carol (numele sãu în românã) se cãsãtoreºte cu 

principesa germanã Elisabeta de Wied. Au împreunã un 
copil, Maria (1870-1874).

12 aprilie 1877 Izbucneºte rãzboiul între Rusia ºi Turcia.
28 noiembrie 1877 Prinþul Carol, aflat în fruntea trupelor româno-ruse, 

îl învinge pe Osman-Paºa la Plevna. 
Iunie 1878 Congresul de pace de la Berlin confirmã independenþa

României.
10 mai 1881 Carol I se încoroneazã rege al Românei.
19 aprilie 1889 Nepotul regelui Carol, Ferdinand de Hohenzollern-

Sigmaringen vine în România, fiind desemnat prinþ
moºtenitor. 

29 decembrie 1892 Cãsãtoria prinþului Ferdinand cu principesa Maria,  
fiica ducelui de Edinburgh ºi nepoata reginei Victoria . 

15 octombrie 1893 Lui Ferdinand ºi Mariei li se naºte primul fiu: prinþul 
Carol (viitorul Carol al II-lea).

27 septembrie 1914 Moartea regelui Carol I; Ferdinand ºi Maria devin rege 
ºi reginã, iar Carol prinþ moºtenitor. 

14 august 1916 România intrã în rãzboi de partea Antantei. Puterile 
Centrale ocupã Bucureºtiul. Familia regalã ºi guvernul  
se vãd obligaþi sã se refugieze la Iaºi.

Mai 1917 Regele Ferdinand merge pe front ºi promite soldaþilor, 
majoritatea þãrani, cã le va împãrþi pãmânturi,   acordându-le
în acelaºi timp un rol mai important în chestiunile 
obºteºti.

Vara lui 1917 Victorii ale armatei române la Mãrãºeºti ºi în alte 
puncte strategice. 

Toamna lui 1917 Rusia, singurul aliat al României în zonã, este cuprinsã 
de revoluþia bolºevicã ºi înceteazã ostilitãþile.

24 aprilie 1918 România semneazã un tratat de pace cu Puterile 
Centrale.

13 septembrie 1918 Fãrã acceptul regelui, prinþul moºtenitor Carol se   
cãsãtoreºte cu Ioana Lambrino, o tânãrã de origine 
burghezã. 



9 ianuarie 1919 Cãsãtoria este anulatã, dar relaþia dintre cei doi continuã
ºi Carol declarã cã renunþã la tron.

7 ianuarie 1920 Prinþul Carol le promite pãrinþilor sã nu se mai întâlneascã
niciodatã în particular cu Ioana Lambrino.

8 ianuarie 1920 Se naºte Mircea Grigore Lambrino, fiul nelegitim 
al lui Carol. 

10 martie 1921 Prinþul Carol o ia în cãsãtorie pe principesa Elena a 
Greciei ºi Danemarcei.

25 octombrie 1921 Naºterea prinþului Mihai, viitorul rege al României.
15 octombrie 1922 Încoronarea regelui Ferdinand ºi a reginei Maria are loc la

Alba Iulia. 
28 martie 1923 Parlamentul adoptã noua Constituþie a þãrii. 
28 decembrie 1925 Prinþul Carol se exileazã de bunã voie, împreunã cu 

amanta sa, Elena Lupescu, renunþând la drepturile de 
moºtenitor al tronului României. Regele Ferdinand îi 
respectã dorinþa, iar prinþul Mihai devine oficial urmaºul
sãu la tron. 

20 iulie 1927 Moare regele Ferdinand. Mihai devine rege al României.
21 iulie 1928 Prinþul Carol ºi principesa Elena divorþeazã.
6 iunie 1930 Prinþul Carol se întoarce în þarã ºi este proclamat rege 

pe 8 iunie.
1 noiembrie 1932 Principesa Elena încheie un acord cu guvernul român ºi 

va pleca sã trãiascã la Florenþa; Mihai rãmâne alãturi de 
tatãl sãu ºi de Elena Lupescu. 

10 februarie 1938 Regele Carol abrogã Constituþia din 1923 ºi instituie 
dictatura regalã. 

Martie-August 1940 Sub presiunile lui Hitler ºi Stalin, România cedeazã 
Basarabia ºi Bucovina Uniunii Sovietice, sudul Dobrogei
Bulgariei ºi Transilvania de Nord-Vest Ungariei.

Septembrie 1940 Carol cedeazã prerogativele regale generalului Ion 
Antonescu ºi abdicã în favoarea fiului sãu, Mihai, care 
devine astfel rege pentru a doua oarã. Mama lui revine în 
România ca «Regina-mamã Elena». Antonescu formeazã 
guvernul alãturi de oamenii Gãrzii de Fier, de extremã dreapta. 

20-23 ianuarie 1941 Legionarii încearcã sã preia puterea, dar puciul pus la cale
de ei este înãbuºit de Antonescu. 

22 iunie 1941 Aliat cu Germania, Antonescu declarã rãzboi URSS, fãrã
a se consulta cu regele Mihai. Armata românã cucereºte 
Basarabia, dar Antonescu se implicã total în rãzboiul 
ideologic proclamat de Hitler ºi înainteazã mai departe pe 
teritoriul sovietic. Având încredere oarbã în planurile 
lui Hitler, Antonescu sacrificã trupele româneºti 
pentru o cauzã total strãinã. 

1 ianuarie 1943 În discursul de Anul Nou, regele Mihai criticã implicarea
României în rãzboiul lui Hitler. În continuare, regele 
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va milita pentru formarea unei miºcãri de rezistenþã, 
reunind liderii partidelor democratice ºi  va purta un  
dialog permanent cu reprezentanþii Aliaþilor din
Orientul Mijlociu. 

23 august 1944 Mareºalul Antonescu este rãsturnat de la putere, în urma
unei lovituri de stat conduse de regele Mihai, care scoate
România din alianþa cu Axa ºi va scurta cu câteva luni rãzboiul.

12 septembrie 1944 România semneazã tratatul de armistiþiu cu URSS, SUA
ºi Marea Britanie. 

6 martie 1945 Ministrul adjunct de Externe al URSS, Vîºinski, aflat în 
vizitã la Bucureºti, îl obligã pe rege sã numeascã un 
guvern controlat de comuniºti, sub conducerea lui Petru Groza. 

17 iulie–2 august 1945 Reprezentanþii celor trei puteri aliate învingãtoare se
întâlnesc la Potsdam ºi anunþã cã tratatul de pace cu 

România se va semna în condiþiile existenþei în aceastã
þarã a unui guvern democratic.

21 august 1945 Petru Groza refuzã sã demisioneze; regele Mihai intrã în
aºa-numita «grevã regalã», refuzând sã contrasemneze 
actele guvernului. El solicitã Aliaþilor asistenþã, pentru 
a pune în aplicare rezoluþiile stabilite la Potsdam. 

8 noiembrie 1945 O mare demonstraþie desfãºuratã în cinstea regelui, cu
prilejul zilei onomastice a acestuia, este înãbuºitã cu 
violenþã de cãtre forþele represive ale guvernului. Statele
Unite ºi Marea Britanie nu-i pot oferi regelui sprijin 
împotriva Moscovei. Mihai renunþã la gestul sãu de 
protest, iar guvernul Groza rãmâne la putere. 

19 noiembrie 1946 Alegerile din România sunt fraudate masiv. 
1 decembrie 1946 Regele deschide ºedinþa solemnã a Parlamentului nou ales. 
10 februarie 1947 România semneazã tratatul de pace cu Aliaþii. 
Noiembrie 1947 Regele Mihai ºi regina-mamã Elena asistã la cãsãtoria 

principesei Elisabeta cu Philip, duce de Edinburgh, la 
Londra. Regele se îndrãgosteºte de principesa Ana de 
Bourbon-Parma ºi se logodeºte, neoficial, cu aceasta.

21 decembrie 1947 Regele Mihai ºi regina-mamã se întorc la Bucureºti. Sub
presiunea Moscovei, comuniºtii români fac eforturi 
disperate sã aboleascã monarhia. 

30 decembrie 1947 Petru Groza ºi Gheorghe Gheorghiu-Dej, liderul 
Partidului Comunist, îl obligã pe rege sã semneze actul de 
abdicare.

3 ianuarie 1948 Regele Mihai ºi regina-mamã Elena pãrãsesc România, 
plecând în exil în Elveþia.

Ianuarie 1948 Statele Unite ºi Marea Britanie recunosc nou proclamata
Republicã Popularã Românã.

20 februarie 1948 Guvernul de la Bucureºti retrage cetãþenia românã 
regelui Mihai. 
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4 martie-8 aprilie Regele Mihai ºi regina-mamã viziteazã Marea 
1948 Britanie ºi Statele Unite.
28 martie 1948 Guvernul român obþine un procent de 98% din opþiunile 

de vot ale cetãþenilor. 
17 mai 1948 Guvernul român anunþã naþionalizarea proprietãþilor

regale din România.
10 iunie 1948 La Atena are loc cãsãtoria regelui Mihai cu principesa 

Ana de Bourbon-Parma. 
August 1948 Siguranþa (Serviciul Secret român) este înlocuitã de o 

instituþie clãditã dupã modelul sovietic, Securitatea. 
Ianuarie 1949 Potrivit aceluiaºi tipic, este desfiinþatã Jandarmeria, fiind

înlocuitã de Miliþia comunistã.
26 martie 1949 Se naºte prima fiicã a regelui Mihai, Margareta.
3 mai 1949 Comitetul Naþional Român din exil îºi desfãºoarã prima 

ºedinþã, având în frunte pe fostul prim-ministru Rãdescu,
dar este incapabil sã acþioneze ca o entitate unitarã.

14 septembrie 1950 Rãdescu ºi susþinãtorii sãi pãrãsesc Comitetul Naþional 
Român, iar regele Mihai încredinþeazã conducerea 
organizaþiei fostului deþinãtor al portofoliului Externelor,
Constantin Viºoianu. 

15 noiembrie 1950 Vine pe lume al doilea copil al cuplului regal, Elena. 
31 decembrie 1950 Regele Mihai face, la BBC, primul apel radiodifuzat cãtre

români.
Februarie 1951 Guvernul american îi oferã regelui o rentã anualã ºi o 

proprietate în Statele Unite, dar suveranul refuzã oferta.
Aprilie 1951 Aflaþi în vizitã la regina-mamã Elena, la Florenþa, 

principesa moºtenitoare a coroanei britanice, Elisabeta, ºi
soþul ei îi sugereazã mamei lui Mihai cã acesta ºi 
principesa Ana s-ar putea stabili în Anglia. 

Mai 1951 Familia regalã se mutã într-un apartament închiriat la 
Bramshill Hall, lângã Reading.

11 iunie 1951 La Paris, regele Mihai deschide un centru cultural pentru
studenþii români aflaþi în exil. 

Iulie 1952 Familia regalã pleacã de la Bramshill Hall, stabilindu-se la
Ayot St Lawrence. Aici, regele va pune bazele unei 
prospere ferme avicole. 

1952 În România, Gheorghe Gheorghiu-Dej îºi neutralizeazã 
toþi rivalii ºi devine prim-ministru; în februarie 1948 
fusese ales secretar general al C.C. al PMR. 

28 februarie 1953 Se naºte al treilea copil al familiei regale, Irina. 
3 aprilie 1953 Regele Carol al II-lea moare, în urma unui atac cardiac.
Septembrie 1954 Compania aviaticã Lear  of Lear Aviation îl invitã pe 

regele Mihai sã lucreze în cadrul filialei sale din Geneva,
iar propunerea este acceptatã. Familia regalã se mutã la 
Versoix, lângã Geneva. 
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Septembrie 1957 Compania aviaticã Lear se închide. 
29 octombrie 1957 Se naºte al patrulea copil al cuplului regal, Sofia. 
14 ianuarie 1958 Regele reuºeºte sã obþinã finanþarea proiectului sãu pentru

realizarea de echipament electronic în automatizãri. 
Iulie 1962 Firma regelui, Metravel S.A., este în pericol de a fi 

înghiþitã de industria germanã ºi japonezã de profil. 
6 martie 1964 Regele Paul al Greciei, unul dintre cei mai buni prieteni 

ai lui Mihai, moare. 
Mai 1964 Regele Mihai este cooptat, ca agent de bursã, în cadrul 

firmei Droulia din New York. Mezina familiei, Maria, 
se naºte la Copenhaga. 

19 martie 1965 În România moare Gheorghiu-Dej, iar la conducerea þãrii
vine Nicolae Ceauºescu. În 1968, acesta se va opune fãþiº
invaziei sovietice în Cehoslovacia. 

1972 Numãrul membrilor Comitetului Naþional Român se 
reduce la patru. 

1974 Viºoianu demisioneazã din fruntea Comitetului Naþional
Român.

1975 Comitetul Naþional Român ºi Fundaþia Universitarã din 
Paris rãmân fãrã fonduri. 

1976 Familia regalã se mutã într-o reºedinþã mai confortabilã, 
la Versoix.

1978 Nicolae Ceauºescu ºi soþia sa, Elena, întreprind o vizitã 
oficialã în Marea Britanie. Promovarea cultului 
personalitãþii va deveni curând principalul scop al
Securitãþii. 

1979 Regina-mamã Elena, a cãrei situaþie financiarã era 
precarã, pleacã din Florenþa, stabilindu-se la Lausanne.

1979 Regele observã cã puterea regimurilor comuniste din 
estul ºi centrul Europei este contestatã ºi adreseazã 
românilor  un apel, cerându-le sã se pregãteascã 
pentru eliberarea de sub dictatura comunistã.

1986 Pentru prima datã, dupã mulþi ani, suveranul acceptã 
sã acorde un interviu postului de radio Europa Liberã. 

Toamna lui 1989 Statele vecine României, încurajate de reformele 
întreprinse în Uniunea Sovieticã de Mihail Gorbaciov, 
rãstoarnã conducerile comuniste.

16 decembrie 1989 Revoluþia românã începe la Timiºoara.
25 decembrie 1989 Soþii Ceauºescu sunt executaþi. La conducerea þãrii vine 

un guvern provizoriu, alcãtuit din foºti nomenclaturiºti 
comuniºti, aflaþi în conflict cu Ceauºescu. Conduºi de 
Ion Iliescu, aceºtia formeazã Frontul Salvãrii 
Naþionale. Dupã decenii de închisoare ºi exil, liderii 
partidelor democratice reprezintã o opoziþie firavã în
România. 
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Aprilie 1990 Regimul Iliescu îi acordã regelui vizã, dar refuzã sã-i 
permitã venirea în þarã, cu ocazia Paºtelui.

20 mai 1990 Frontul Salvãrii Naþionale câºtigã detaºat alegerile 
legislative, iar Ion Iliescu este ales preºedinte al 
României.

24 decembrie 1990 Regele ºi regina Ana, întorºi în þarã spre a se reculege la
mormintele familiei regale de la Curtea de Argeº, sunt 
opriþi pe drum de cãtre agenþii serviciilor secrete române
ºi trimiºi înapoi în Elveþia.

1990 Principesa Margareta înfiinþeazã o fundaþie caritabilã, al 
cãrei scop este îngrijirea orfanilor ºi bãtrânilor. 

1991 Regele Mihai viziteazã SUA, Marea Britanie ºi Franþa, 
discutând cu înalþi demnitari din aceste þãri despre 
problemele cu care se confruntã fostele state comuniste, 
în special România.

1 iunie 1991 Comemorarea execuþiei lui Ion Antonescu. În
Parlamentul României se þine cu acest prilej un moment 
de reculegere. 

8 decembrie 1991 Este promulgatã noua Constituþie a României. 
25 aprilie 1992 Regele asistã la slujba de Înviere la mãnãstirea Putna ºi 

apoi viziteazã Bucureºtiul ºi Curtea de Argeº. Mulþimi 
uriaºe îi ies în întâmpinare. Dupã aceastã vizitã, îi va fi 
interzis accesul în þarã pe tot restul mandatului 
prezidenþial al lui Ion Iliescu. Astfel, regele va lipsi la 
aniversarea a 50 de ani de la actul din 23 august 1944 ºi 
la celebrarea a trei sferturi de veac de la Marea Unire 
din 1918. 

27 noiembrie 1992 La primul scrutin desfãºurat dupã adoptarea noii 
Constituþii, Ion Iliescu este ales preºedinte, iar partidul 
condus de el câºtigã clar alegerile parlamentare. Pentru 
prima datã, forþele de extremã dreaptã sunt reprezentate 
în legislativul românesc.

Martie 1993 Regina Ana viziteazã singurã România. 
7-8 mai 1995 Regele Mihai asistã la Londra la aniversarea a 50 de ani 

de la încheierea celui de-al doilea rãzboi mondial.
11 noiembrie 1995 Moartea lui Corneliu Coposu.
Iunie 1996 Principesa Margareta ºi domnul Radu Duda se logodesc.
Iulie 1996 Regina Ana, însoþitã de principesa Margareta ºi domnul 

Duda, face o vizitã de douãsprezece zile în România.
21 septembrie 1996 Principesa Margareta ºi domnul Radu Duda sunt 

cãsãtoriþi de cãtre mitropolitul Damaskinos, la biserica 
ortodoxã din Lausanne. 

3 noiembrie 1996 Convenþia Democratã, formaþiune condusã de Emil 
Constantinescu, învinge partidul lui Ion Iliescu în 
alegerile parlamentare. 
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18 noiembrie 1996 Emil Constantinescu este ales preºedinte al României. 
28 februarie 1997 Sub regimul de centru-dreapta al lui Constantinescu, 

regele face prima vizitã în România, dupã cinci ani. Cu 
acest prilej, acceptã sã sprijine campania României de 
intrare în NATO.

Primãvara/Vara 
lui 1997 Regele Mihai se implicã activ în misiunea asumatã, 

pledând pentru aderarea României la NATO în Belgia, 
Danemarca, Luxemburg, Olanda, Norvegia ºi  
Marea Britanie. Din cauza unor probleme interne apãrute
în SUA, aceastã þarã nu este vizitatã, în cursul turneului. 

28 august 1997 Constantinescu face apel la români sã-i sprijine eforturile
în lupta împotriva corupþiei. 

30 decembrie 1997 Regele Mihai îºi exprimã dorinþa ca principesa Margareta
sã-i moºteneascã drepturile ºi prerogativele.

19 decembrie 1999 Într-un discurs þinut cu ocazia intrãrii în noul mileniu, 
regele Mihai atacã tipul de republicanism impus 
românilor dupã 1990, republicanism menit, în opinia sa, 
sã înãbuºe democraþia.

10 decembrie 2000 Constantinescu se retrage din cursa prezidenþialã ºi 
Iliescu îl va înfrunta în turul doi al alegerilor pe Corneliu
Vadim Tudor, liderul ultranaþionalist al Partidului 
România Mare; regele îi avertizeazã pe români cã  
votându-l pe acesta vor provoca întoarcerea þãrii cu mulþi
ani în trecut.

18 mai 2001 Regele ºi regina viziteazã România. Suveranul are o 
întâlnire cu preºedintele Iliescu, care pleda de câteva luni
pentru reconciliere.

10 iulie 2001 Intrã în vigoare legea privind acordarea de drepturi 
speciale foºtilor ºefi de stat români, inclusiv regelui Mihai.

Vara lui 2002 Regele Mihai face din nou lobby pentru acceptarea 
României în NATO.

Septembrie 2002 Principele Radu este numit ambasador itinerant pentru 
promovarea intereselor României în lume, o misiune care
se va dovedi foarte delicatã. 

Martie 2004 România este primitã în NATO.
21 octombrie 2004 Guvernul emite o lege – care urmeazã sã fie adoptatã de

Parlament – prin care regelui Mihai i se vor acorda 
compensaþii, în schimbul castelului Peleº.

Decembrie 2004 Traian Bãsescu, reprezentatul Alianþei 
«Dreptate ºi Adevãr» este ales preºedinte ºi numeºte 
premier un membru al Partidului Naþional Liberal.



Familia, copilãria ºi adolescenþa:
25 octombrie 1921– 6 septembrie 1940

UNUUNU

O mamã «care mã fãcea sã râd»: tatãl în exil

RRomânii descendenþi ai dacilor ºi romanilor, au suferit de-a lungul vremii
puternice influenþe slave, astfel încât, deºi reprezintã astãzi singurul

popor latin de la est de Adriatica, sunt în acelaºi timp majoritar ortodocºi, ca ºi
naþiunile slave din jurul lor. Îi gãsim în Transilvania, Þara Româneascã ºi Moldova,
   inclusiv Basarabia. 

În primii ani ai mileniului II, nobilii români (cunoscuþi sub denumirea de
boieri) au cedat locul dominaþiei maghiare în Transilvania. Ca urmare ei au
 emigrat împreunã cu parte dintre supuºii lor,  întemeind primele principate
autonome din Moldova ºi Þara Româneascã. În urma lor au rãmas însã importante
comunitãþi româneºti care, deºi constituiau cel mai mare grup etnic, erau lipsite de
conducãtori ºi de influenþã ºi s-au gãsit pe cea mai joasã treaptã a ierarhiei formate
din maghiari, secui, saºi ºi, mai târziu, austrieci. Aceastã situaþie avea sã dureze
pânã în  momentul când gândirea europeanã din secolul al XIX-lea avea sã
 formuleze  conceptul de autonomie a grupãrilor etnice subjugate. Pe de altã parte,
în cea mai mare parte a istoriei lor, locuitorii din Þara Româneascã ºi Moldova –
reunite  ulterior în ce se numea «Vechiul Regat» – au fost guvernaþi de cãtre
români. Voievodul, care era ales de cãtre boieri din rândul lor, avea puteri
absolute, iar  intrigile ºi corupþia  inerente acestui sistem au produs o instabilitate
cronicã a  societãþii ºi, cu unele excepþii notabile, o clasã conducãtoare mediocrã.
În timpul suzeranitãþii, relativ blânde, exercitate de cãtre Imperiul Otoman asupra
Moldovei ºi Þãrii Româneºti între secolele XV-XIX, Înalta Poartã a impus
 principi greci fanarioþi doar atunci când exista riscul unei invazii ruseºti, invazie
care s-a ºi  produs, de altfel, în 1769. 

În secolul al XIX-lea, boierii ºi intelectualii români progresiºti au fost activi
în  revoluþiile europene de la 1848, s-au simþit încurajaþi de explozia de  naþionalism
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din rândurile fraþilor lor din Transilvania ºi au început sã întrevadã regruparea
tuturor românilor, ca parte a Europei latine. Ei au cãutat sprijinul Franþei, þarã care,
înþelegând valoarea strategicã a unei sfere de influenþã în acea regiune volatilã,
i-a ajutat. În 1866, cele douã principate care, beneficiind de sprijinul lui Napoleon
al III-lea ºi al reginei Victoria, fuseserã deja unificate de facto sub tutela
Imperiului Otoman, au simþit cã venise timpul sã adopte o monarhie ereditarã
 constituþionalã. În martie, emisarul guvernului român, Ion Brãtianu,  l-a vizitat pe
prinþul Karl de Hohenzollern Sigmaringen, din ramura veche, catolicã, a familiei
Hohenzollern, pentru a-i oferi tronul. Regele Prusiei se temea de reacþia Marilor
Puteri faþã de acest nou pas spre independenþa românilor. Totuºi, Bismarck s-a
arãtat optimist ºi atunci când Napoleon al III-lea a fãcut cunoscut în mod discret
cã ºi el este de acord, prinþul Karl a decis sã înfrunte Europa ºi mânia sultanului
turc, punându-i pe toþi în faþa faptului împlinit. El a obþinut un paºaport elveþian
sub un nume fals, a cumpãrat un bilet de clasa a doua cu destinaþia Odessa ºi ºi-a
pus ochelari spre a nu fi recunoscut. Când vaporul cu aburi a acostat la Turnu
Severin, prinþul a sãrit pe chei ºi, ignorând strigãtele cãpitanului, a rãmas în noua
lui patrie. Avea pe  atunci 27 de ani. 

În iulie 1866, prinþul Carol – numele sãu românesc – a promulgat o nouã
 constituþie, bazatã pe constituþia progresistã pe care Belgia o adoptase în 1831.
Constituþia, care avea sã rãmânã în vigoare vreme de 57 de ani, stabilea o
monarhie ereditarã, constituþionalã, cu prerogative clar delimitate. Drepturile
civice erau garantate, deºi învãþãmântul universal nu era în perioada respectivã
decât în stadiul de intenþie. Totuºi, pânã la finele domniei lui Carol, situaþia avea
sã se îmbunãtãþeascã suficient pentru ca sufragiul universal masculin sã devinã o
propunere credibilã. În 1869, harnicul ºi disciplinatul Carol s-a cãsãtorit cu
 principesa Elisabeta de Wied, o tânãrã înclinatã mai curând spre reverie ºi al cãrei
principal aport a fost acela de a recunoaºte tradiþiile culturale româneºti ºi a le face
cunoscute în Europa. Singurul copil al cuplului, Maria, s-a nãscut în august 1870,
dar va muri patru ani mai târziu, de scarlatinã. Relaþiile dintre soþi se vor   deteriora
ºi în aprilie 1889, prinþul Carol îl va aduce în þarã, ca moºtenitor, pe un nepot
ºovãitor, prinþul Ferdinand de Hohenzollern-Sigmaringen. 

Regele Mihai precizeazã cã, atunci când prinþul Carol a jurat «sã guverneze
ca monarh constituþional», supuºii sãi români au acordat mai multã importanþã
verbului «a guverna» decât adjectivului «constituþional».1 Iar de la un monarh
constituþional de la jumãtate secolului al XIX-lea, în Europa Rãsãriteanã, se aºtep-
ta nu doar sã-ºi conducã personal trupele în timp de rãzboi, dar ºi sã iniþieze
mãsuri administrative pe timp de pace. 

Pe parcursul urmãtoarei jumãtãþi de secol, sub domnia sa, România va deveni
þara cea mai înfloritoare dintre noile state sud-est europene, exportând cereale,
dezvoltând exploatarea vastelor sale resurse de petrol, oferind lumii poeþi,
 dramaturgi, pictori, istorici, sculptori, compozitori de renume, precum ºi pe
 singurul preºedinte al Ligii Naþiunilor ales de douã ori consecutiv. 



O mamã « care mã fãcea sã râd »: tatãl în exil 3

În doar câþiva ani, Carol a reuºit sã transforme o armatã þãrãneascã în zdrenþe
într-o forþã modernã de 50000 de soldaþi. În 1877, el va conduce la Plevna un asalt
ruso-român victorios împotriva redutabilelor fortificaþii ale lui Osman Paºa. Astfel,
în urma Congresului Marilor Puteri þinut la Berlin, România devenea independentã
de suzeranitatea  Imperiului Otoman, pentru ca în 1881, Carol I sã se proclame
rege, coroana lui fiind turnatã din oþelul tunurilor turceºti capturate la Plevna. 

Pentru a contrabalansa grava ameninþare reprezentatã de Rusia, regele a
încheiat în 1883 un pact defensiv cu Imperiul Austro-Ungar, singura putere
 dispusã sã încheie o asemenea alianþã, dar o putere care îi oprima de secole pe
românii ardeleni ºi care era privitã, ca ºi Rusia, drept unul dintre inamicii
 tradiþionali ai României. Tratatul va fi semnat ulterior ºi de Italia ºi de Germania.
Acordul nu va fi adus la cunoºtinþa Parlamentului, dar în ajunul Primului Rãzboi
Mondial, se va dovedi o bombã cu explozie întârziatã pentru rege. Familia regalã
va fi scindatã între cele douã mari alianþe militare ale continentului. Regina
Elisabeta se va situa de partea soþului sãu, ºi doar principesa Maria, nepoata
reginei Victoria, fiica lui Alfred duce de Edinburgh ºi soþia prinþului moºtenitor,
Ferdinand, nepotul lui Carol, se va pronunþa pentru o alianþã cu Antanta. Opinia ei
era însã împãrtãºitã de aproape toþi românii. La Consiliul de Coroanã din 3 august
1914, regele nu a fost sprijinit decât de un singur ministru. În aceste condiþii,
 premierul liberal Ionel Brãtianu, fiul celui care, cu ani în urmã, îl invitase pe Karl
de Hohenzollern în România, a anunþat cã, într-o chestiune atât de importantã,
guvernul va urma voinþa popularã, ºi va rãmâne neutru pânã când va fi gata sã se
alãture Antantei.2

Regele Carol va muri subit, peste nici douã luni de la Consiliul de Coroanã.
El lãsa în urmã o þarã cãreia îi dãruise o prosperitate ºi o stabilitate niciodatã atinse
pânã atunci. Deºi un autocrat, legat de Puterile Centrale prin tratat ºi prin legãturile
de familie, el a respectat dorinþa supuºilor sãi, de a lupta de partea Antantei. Spre
deosebire de Elisabeta care, sub pseudonimul artistic de Carmen Sylva, va pune
cultura românã pe harta Europei ºi care era probabil mai cunoscutã decât soþul ei
în cercurile intelectuale ºi artistice ale Europei, regele, devotat total datoriei, era
un om sobru ºi auster. Chiar ºi aºa, a avut suficient fler pentru a achiziþiona din
bani proprii pentru  castelul Peleº câteva tablouri de El Greco, într-o perioadã în
care pictorul nu era la modã, ci mai degrabã obscur. 

Dupã moartea lui Carol, prinþul Ferdinand ºi principesa Maria au devenit
suverani ai României, iar fiul lor, Carol, viitorul tatã al regelui Mihai, prinþ
moºtenitor. Neastâmpãratul sãu pãrinte a declanºat patru crize constituþionale
pânã în 1940, când Mihai avea 18 ani, crize care aveau sã se dovedeascã hotãrâtoare
pentru multe dintre necazurile ºi frustãrile de mai târziu ale regelui Mihai. Prima
dintre acestea s-a petrecut chiar cu trei ani înainte de venirea sa pe lume. 

România a intrat în rãzboi în vara lui 1916, ºi dupã un început vijelios,
lucrurile au început sã meargã rãu pentru armata românã. Aliaþii ruºi, care ar fi
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 trebuit sã-i sprijine ofensiva în Transilvania, erau în pragul revoluþiei. Germanii au
ocupat Bucureºtiul, iar familia regalã ºi guvernul s-au refugiat aproape de graniþa
cu Rusia, la Iaºi, în Moldova, provincie mãcinatã de foamete ºi tifos în timpul
celei mai aspre ierni din ultimele cinci decenii. 

Regina Maria, bunica regelui Mihai, a organizat activitatea Crucii Roºii.
Refuza sã poarte mãnuºi când îi îngrijea pe bolnavii de tifos ºi insufla tuturor
încrederea cã Antanta va câºtiga, în cele din urmã, rãzboiul. Regele Ferdinand a
înþeles cã, în acele condiþii groaznice, soldaþii sãi nu vor rezista propagandei bolºe-
vice de dincolo de graniþã. Astfel cã, la începutul lui mai 1917, el a mers pe front
ºi în româna sa ezitantã, i-a înflãcãrat pe oºtaºi; le-a promis cã le va da pãmânt –
el va fi primul care sã le dea, le-a spus el – ºi le va atribui un rol mai important în
viaþa publicã.3 În cea de-a doua bãtãlie de la Mãrãºeºti, armata românã, fãrã spri-
jinul aliaþilor ruºi, a þinut piept forþelor germane ºi austriece, salvând Odessa ºi
poate chiar ºi Moscova. 

Dar, în noiembrie 1917, Lenin a încheiat un armistiþiu cu Puterile Centrale.
România, acum izolatã, a avut de optat între pace separatã cu Germania sau
dezmembrarea ca stat. A ales prima soluþie. Regina Maria a avut o discuþie durã
cu soþul ei, spunându-i cã ar fi fost mai onorabil sã abdice, decât sã accepte un
 dictat al Germaniei. Poate cã regina nu-ºi iubea soþul, dar îl respecta ºi þinea mult
la «Nando» al ei. ªtia cât de amarnic regreta el, un Hohenzollern, alianþa cu
Antanta, în urma cãreia þara fusese îngenuncheatã. Dar regele, o datã ce fãcuse un
legãmânt, nu-l încãlca. Niciodatã nu a blamat-o pe Maria, cea care insistase sã
intre în rãzboi de partea Antantei ºi nu a Puterilor Centrale. 

În vara lui 1918, România era o þarã în pragul colapsului, iar familia regalã
într-o stare de încordare maximã. Tocmai atunci, fiul lor, prinþul Carol  le-a fãcut
prima surprizã. 

Acest tânãr înalt ºi blond, cu mustaþã, care învârtea nervos þigara între degete,
nu reuºea sã-ºi gãseascã o activitate potrivitã în timp de rãzboi. Era popular în
 rândul oºtirii, dar adevãratul idol al acesteia era regina, nu prinþul moºtenitor. La
vârsta de 21 de ani, prinþul avea o inteligenþã vie ºi se dovedise a fi un  organizator
înnãscut. Spre deosebire de mulþi alþi membri ai clasei sale sociale, el a înþeles cã
Marele Rãzboi urma sã însemne un punct de rãscruce în politica europeanã. Dar
acestui tânãr atât de promiþãtor îi lipsea disciplina, sensul datoriei ºi al loialitãþii,
adicã tocmai acele calitãþi prin care fiul sãu avea sã se remarce mai târziu ºi care,
la sfârºitul conflagraþiei mondiale, atrãseserã atâta respect faþã de regele
Ferdinand. 

Când nu se afla alãturi de unitatea lui, prinþul îºi petrecea timpul cu Ioana
Lambrino, de asemenea refugiatã din Bucureºti ºi care locuia acum în Iaºi
 împreunã cu mama ei. Ioana – prietenii obiºnuiau sã-i spunã Zizi – era atrãgãtoare,
hotãrâtã, popularã ºi inteligentã.  Carol a sosit neanunþat într-o searã la o micã
 seratã a familiei Lambrino ºi a cerut mâna fetei. Nu, a admis el, rãspunzând primei
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întrebãri care i-a fost adresatã dupã neaºteptata solicitare, nu ceruse permisiunea
regelui, dar era sigur cã, pus în faþa faptului împlinit, acesta n-avea sã se opunã;
lumea postbelicã, susþinea Carol, urma sã fie cu totul alta decât cea a tatãlui sãu, iar
familiile regale vor trebui sã se adapteze la modernitate, dacã doreau sã-ºi pãstreze
rolul în societate. Pe 2 septembrie 1918, cei doi au fugit pe ascuns ºi s-au cãsãtorit
în tainã pe 13 ale lunii, la Odessa. El avea 23 de ani, ea era cu un an mai micã. Carol
a telegrafiat ºtirea tatãlui sãu, provocând panicã în familia regalã ºi în guvern. 

Când România alesese sã devinã o monarhie ereditarã, în 1866, era de la sine
înþeles cã un membru al familiei regale – ºi în special prinþul moºtenitor – trebuia
sã obþinã aprobarea regelui ºi a guvernului zilei înainte de a se cãsãtori. Chiar tatãl
lui Carol, confruntat cu aceeaºi dilemã, renunþase la românca pe care o iubea, spre
a nu pune în pericol dinastia.

Pe de altã parte, sentimentele antimonarhice cunoscuserã o înflorire
 periculoasã în þarã, mai ales dupã pacea separatã încheiatã cu Germania.
Premierul conservator, un apropiat al familiei Lambrino, a recomandat ca
 succesor la tron sã devinã de îndatã fratele mai mic al lui Carol, prinþul Nicolae.
Dar regina Maria s-a opus,  argumentând cã mezinul nu era destul de energic.
Carol trebuia salvat, prin urmare. Cuplul a fost ademenit sã se întoarcã în
România ºi Ioana a fost trimisã la Ciuc, în Carpaþi, sã locuiascã cu bunicii sãi, în
vreme ce Carol a fost condamnat de regele Ferdinand la 75 de zile de domiciliu
obligatoriu la Horaiþa, o mãnãstire izolatã.

Retras aici, pentru prima datã prinþul pãrea sã relizeze imensele deservicii pe
care comportamentul sãu le putea aduce þãrii, mai ales în timpul conferinþei de
pace care urma sã decidã viitorul României. Când pe 15 septembrie 1918, la doar
patru zile dupã sosirea lui, generalul Râmniceanu, care era atât paznic cât ºi
aghiotant al prinþului, i-a sugerat cã, dacã mariajul ar fi anulat, ar putea obþine
promisiunea cã i se va permite sã reia legãtura cu Ioana Lambrino dupã rãzboi,
Carol s-a arãtat interesat. Pe 18 septembrie, întorcându-se frânt ºi deprimat dintr-o
lungã plimbare prin pãdure, l-a gãsit la mãnãstire pe colonelul Boyle,  aventurosul
militar canadian apropiat de regina Maria. Dupã o discuþie lungã ºi dificilã, Carol
a acceptat propunerea lui Râmniceanu. Când a întrebat care vor fi relaþiile sale cu
Ioana Lambrino între aceastã separare formalã ºi încheierea tratatelor de pace, i
s-a spus cã decizia rãmâne la latitudinea regelui. Carol a înþeles, din aceste
cuvinte, cã nu i se va mai permite sã-ºi vadã iubita, dar era deja prea demoralizat
ºi decurajat spre a mai opune vreo rezistenþã. În ziua în care pãrinþii lui, însoþiþi
de sora lui mai micã, principesa Ileana, au venit sã-l viziteze, Carol ºi
Ferdinand n-au discutat aproape nimic substanþial. Toate chestiunile importante
fuseserã deja stabilite.4

Prima scrisoare a prinþului nu ajunsese la Ioana Lambrino, iar misiva din 29
septembrie, prin care o anunþa cã a acceptat o «separare oficialã» pânã la sfârºitul
rãzboiului, fãrã posibilitatea de a o mai vedea pânã atunci, a venit ca un puternic
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ºoc pentru tânãrã. Însã aceasta a gãsit rapid un mijloc sigur de a comunica ºi cei
doi au început sã poarte o corespondenþã plinã de pasiune. Ea îl avertiza pe Carol
sã nu aibã încredere în nimeni din anturajul sãu ºi cã o  «separare legalã»
 însemna de fapt o «separare totalã»: opinia publicã nu putea fi þinutã într-o stare
de incertitudine pânã la finele rãzboiului. «Trebuie sã alegi între Coroanã ºi
mine», spunea Zizi Lambrino ºi, în scrisoarea din 2 noiembrie, îi reamintea,
 disperatã, cã de vreme ce erau adulþi, cãsãtoria nu putea fi anulatã decât cu
 consimþãmântul formal al cel puþin unuia dintre ei.5

Când victoriile din Vest ale Aliaþilor i-au obligat pe germani sã se retragã din
România, Carol a fost eliberat, astfel încât sã poatã participa la serbãrile date la
Iaºi în cinstea Armistiþiului. Ioana Lambrino a luat trenul spre Iaºi, cãlãtorind
într-un vagon neîncãlzit, neluminat ºi plin de purici. A ajuns la Iaºi  la douã
dimineaþa ºi a fost ajutatã de cineva sã-ºi ducã bagajele prin zãpadã pânã la
locuinþa mamei sale. În ziua Armistiþiului, Carol a zãrit-o pe stradã, pe când îi
urmãrea cu privirea atelajul regal. Ioana avea sã-i scrie: «Je n’admets pas cette vie
ridicule – toi dans ton palais et moi, ta femme, dans ma chambre vide et froide.»6

Câteva zile mai târziu, prinþul a avut o întâlnire scurtã dar emoþionantã cu ea, în
casa uneia dintre doamnele de companie ale reginei. Carol a recunoscut cã, în ziua
armistiþiului, îi dãduse prinþului Barbu ªtirbey, unul dintre cei mai apropiaþi
 sfetnici ai regelui, acceptul sãu scris pentru anularea cãsãtoriei, dar i-a promis
Ioanei Lambrino cã de îndatã ce se va încheia pacea, se vor recãsãtori. În ziua
urmãtoare, Carol se alãtura unui nou regiment ºi pe 1 decembrie 1918, lua parte la
parada trupelor aliate, reintrând în capitalã cu cortegiul oficial, în frunte cãruia
cãlãreau, unul lângã celãlalt, regele ºi regina. 

Pe 9 ianuarie 1919, tribunalul civil din Ilfov a anulat cãsãtoria prinþului Carol
cu domniºoara Lambrino, în absenþa celor doi. Cu douã zile înainte, la Iaºi,
 ministrul de rãzboi îi spusese Ioanei Lambrino cã nu poate fi amanta lui Carol, nu
trebuie sã aibã copii cu el, cel puþin pânã ce prinþul nu se cãsãtoreºte cu o persoanã
de rangul sãu ºi cã, pe viitor, avea sã fie þinutã sub strictã supraveghere.7 În mod
surprinzãtor, o regãsim pe Zizi Lambrino la Bucureºti înainte de sfârºitul lunii,
cerându-i lui Carol sã-i aducã în seara aceea zahãr, fãinã, nuci ºi zece litri de
 neofalinã pentru curãþarea parchetului, ca ºi toatã dragostea lui, cãci, scrie ea, «te
iubesc nebuneºte, dar asta nu mã împiedicã sã vãd prãpastia care se cascã între
noi».8 S-ar putea ca, în mod paradoxal, ultima aventurã amoroasã a lui Carol cu o
tânãrã modistã întreþinutã de un bãtrân îndârjit, care ameninþa cã-l va da în vileag
pe prinþ, sã fi convins autoritãþile cã prinþul moºtenitor era, cel puþin deocamdatã,
mai în siguranþã în braþele Ioanei Lambrino decât în ale altei femei. Astfel încât
cuplului i s-a acordat o libertate neaºteptatã. Carol o vizita pe Zizi aproape în
fiecare searã, ascultând muzicã la gramofon sau jucând bridge cu prietenii, ba chiar
i-a permis tinerei sã-i foloseascã automobilul atunci când nu o putea însoþi. În iunie,
când Zizi a rãmas însãrcinatã, avea sã-i scrie lui Carol: «De vreme ce þi-l doreºti
atât de mult ºi mã implori sã pãstrez copilul, mã voi supune dorinþei tale.»9
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Regele i-a cerut fiului sãu sã plece într-o misiune diplomaticã în Extremul
Orient. Carol, speriat cã o pierde iarãºi pe Zizi, s-a împuºcat în picior, ceea ce o
va determina pe regina Maria sã noteze, în jurnalul sãu: «Pentru prima datã în
viaþã aproape cã mi-am urât fiul.»10 Cuplul a fost exilat la reºedinþa prinþului
Carol de la Mãnãstirea, în zãpuºeala deltei, unde cei doi au petrecut împreunã
 câteva luni minunate, în ciuda evidentei lipse de confort. Când ungurii au atacat
armata românã în Transilvania ºi Carol a primit ordinul de a se alãtura regimentului
sãu, a acceptat, dar numai dupã o perioadã de nesupunere îndârjitã. A scris chiar
un mesaj regelui – trimiþând copii liderilor partidelor politice – prin care renunþa
la drepturile la tron care i se cuveneau lui ºi urmaºilor sãi, dar ºi la drepturile avute
la momentul respectiv, ca prinþ moºtenitor. Scrisoarea a fost ignoratã. În
 noiembrie el a încercat, fãrã succes, sã-ºi atragã sprijinul preºedinþilor celor douã
Camere legislative. Apoi, brusc, în vacanþa de Crãciun, Carol va ceda cu totul
pãrinþilor sãi, pentru ca, pe 7 ianuarie 1920, aflat în trenul regal la Bistriþa, sã le
promitã cã nu va mai încerca niciodatã sã o vadã pe Ioana Lambrino. N-a mai
vãzut-o. A doua  zi, Ioana va naºte un fiu, la exact douãsprezece luni de la
 anularea cãsãtoriei. Potrivit certificatului de naºtere, fiul se numea Mircea Grigore
Lambrino. Rubrica unde trebuia trecut numele tatãlui a fost lãsatã necompletatã,
aºa cum se obiºnuia în cazul copiilor nelegitimi. 

În mai puþin de o lunã, prinþul Carol pleca într-un îndelungat turneu prin
Extremul Orient, din care avea sã se întoarcã abia în octombrie 1920, cu un an
înainte de naºterea lui Mihai, total vindecat de dragoste. La un banchet dat în
onoarea sa, la castelul Peleº, el a þinut un discurs foarte apreciat, iar oficialii
români ºi diplomaþii strãini au exprimat ministrului britanic la Bucureºti speranþa
cã prinþul a renunþat la complicaþiile de alcov ºi se va dedica slujirii patriei. 

Pe 17 august, în timpul absenþei sale, Parlamentul a eliminat lacuna pe care o
descoperise în statutul familiei, stipulând prin lege cã orice membru al familiei
regale trebuie sã primeascã  consimþãmântul regelui înainte de a încheia o
 cãsãtorie.11 Mãsura se înscria în tendinþa crescândã din Europa de a legifera
 convenþii considerate pânã atunci drept chestiuni de onoare. 

Bunicii lui Mihai din partea tatãlui, regele Ferdinand ºi regina Maria, trecuserã
printr-un rãzboi dificil, în care sprijinul pentru Aliaþi nu slãbise nici o clipã ºi ieºis-
erã din acest conflict ca lideri greu încercaþi, dar triumfãtori, ai României Mari.
Bunicii materni, regele Constantin ºi regina Sofia a Greciei suferiserã, de asemenea,
din pricina conflagraþiei mondiale, dar pentru ei deznodãmântul fusese dezastruos. 

Regele Constantin era fiul cel mare al regelui George I* – primul suveran din
dinastia danezã care domnise în Grecia – ºi al Marii Ducese Olga a Rusiei. El s-a
cãsãtorit cu principesa Sofia, fiica înþeleptului împãrat german Frederic ºi al fiicei

*   Prinþul William, în vârstã de 19 ani, al doilea fiu al lui Christian al IX-lea al Danemarcei, a fost   -
proclamat rege al Grecilor ca George I, în martie 1863, cu trei ani înainte ca prinþul Karl, de 27 de
ani, sã devinã principele Carol al provinciilor unite Moldova ºi Þara Româneascã. 
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celei mari a reginei Victoria, «Vicki». Cuplul avusese trei fii, George, Paul ºi
Alexandru ºi trei fete, Elena – mama lui Mihai – Irina ºi Ecaterina. Când tatãl lui
a fost asasinat, în 1913, în timpul rãzboaielor balcanice, Constantin, în calitate de
comandant al trupelor greceºti dublase aproape teritoriul þãrii sale ºi la sfârºitul
ostilitãþilor se întorsese la Atena nu doar ca nou rege al Elenilor, dar ºi ca un erou
grec. Dar dinastia greceascã, atât de sigurã aparent, în acel moment, avea sã
ajungã, în mai puþin de patru ani, în pragul destrãmãrii. 

Spre furia cumnatului sãu, Kaiserul, Constantin a proclamat neutralitatea
Greciei în timpul primului rãzboi mondial. Majoritatea grecilor sprijinea Antanta
ºi când Turcia s-a alãturat taberei germane, în octombrie 1914, premierul grec
Eleftheros Venizelos a vãzut o oportunitate de a realiza visului oricãrui naþionalist
grec de modã veche – înfrângerea finalã a Turciei ºi renaºterea Imperiului
Bizantin, având drept capitalã Constantinopolul. Regele nu a fost de acord, fie ºi
pentru cã ruºii n-ar fi acceptat ca oraºul sã cadã în alte mâini decât ale lor. Dar în
octombrie 1915, Bulgaria a atacat Serbia, cu care Grecia avea un tratat de apãrare
mutualã ºi, cum regele Constantin refuza în continuare sã se implice în conflict,
Venizelos, fãrã a-l consulta, a pus portul Salonic la dispoziþia Aliaþilor, pentru a
deveni o bazã de la care sã fie sprijinitã militar Serbia. Parlamentul l-a sprijinit pe
Venizelos, dar regele l-a demis, gãsindu-se în situaþia de a þine din ce în ce mai
puþin cont de legislativ ºi de mandatul alegãtorilor. 

De acum înainte, guvernele francez ºi britanic îl vor eticheta pe regele
Constantin drept filogerman ºi nici lordul Kitchener*, nici þarul Rusiei, nici regele
George al V-lea nu au putut schimba aceastã imagine. O forþã expediþionarã  franco-
britanicã a ocupat Salonicul, iar navele de rãzboi aliate au bombardat Atena, în timp
ce o blocadã navalã înfometa provincii greceºti încã loiale regelui. Pe 10 iunie 1917
reprezentantul diplomatic francez la Atena, vorbind în numele Aliaþilor, i-a cerut
regelui sã abdice, în virtutea faptului cã-ºi încãlcase  jurãmântul de a guverna ca
monarh constituþional. Regele a plecat în exil în Elveþia ºi a fost urmat la tron nu
de prinþul moºtenitor George, de asemenea considerat  germanofil de cãtre Aliaþi, ci
de neexperimentatul prinþ Alexandru, în vârstã de numai 23 de ani.

La începutul anilor ’20, familiile regale din Grecia ºi România, atât de diferite
în multe privinþe, dãdeau semne de apropiere, fapt datorat în mare mãsurã hotãrârii
reginei Maria de a gãsi pretendenþi pentru cele douã odrasle mai dificile, Carol ºi
Elisabeta. 

Prinþul moºtenitor George al Greciei o peþise pe principesa Elisabeta în anul
1914. Acum, el o cerea din nou în cãsãtorie ºi, spre încântarea reginei Maria,
tânãra domniþã a acceptat. Spre deosebire de imprevizibilul Carol, George era ceea

*    Horatio Herbert Kitchener, primul conte Kitchener, general britanic, ministru de rãzboi în
 perioada 1914-1916. (nota red.) 
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ce s-ar putea numi «fiul ideal», poate chiar prea drãguþ ºi sincer pentru Elisabeta,
despre care însãºi mama ei spunea cã «este curios de tãcutã ºi arareori îºi dezvãluie
adevãratele sentimente.»12

Cum familia regalã greacã, aflatã în exil, nu avea documente de cãlãtorie,
Carol s-a întors din turneul sãu asiatic prin Lucerna, spre a-l conduce pe prinþul
George la Bucureºti, în vederea logodnei oficiale ºi, la sugestia reginei Maria, cele
douã surori mai mari ale prinþului, Elena ºi Irina, i-au însoþit.13 Deºi regina Sofia
nu era entuziasmatã de idee, soþul ei a întrevãzut o ocazie de a demonstra  lumii
cã mãcar copiii lor nu mai sunt trataþi ca niºte paria. Celor trei vlãstare regeºti li
s-au rezervat camere fermecãtoare la castelul Peleº. George îl numea pe Carol «ein
guter Kerl, muncitor ºi plin de planuri pentru armata ºi þara lui»14, în vreme ce
Elena îl considera o persoanã retrasã ºi nu prea afabilã. Pe 25 octombrie 1920, ºed-
erea lor în România avea sã fie însã întreruptã de vestea cã fratele lor, Alexandru,
rege al Greciei de mai puþin de patru ani, murise subit la Atena. În  timpul domniei
sale, nu i se permisese sã ia, nici mãcar telefonic, legãtura cu familia aflatã în exil.
Cea mai apropiatã persoanã îi fusese, în acest timp, Dra Aspasia Manos, fata
colonelului Petros Manos, administratorul Grajdurilor Regale. Regele se cãsã-
torise cu aceastã tânãrã, în noiembrie 1919. Un an mai  târziu, Alexandru murea în
chinuri groaznice de septicemie, dupã ce trecuse prin ºapte operaþii, fiind îngrijit
cu devotament de soþia lui, însãrcinatã; nici unui  membru al familiei nu i-a fost
permis sã vinã sã-l vadã. 

În ziua urmãtoare primirii acestei veºti, regina Maria a fost informatã cã
mama ei decedase la Coburg. A plecat imediat ºi le-a invitat pe cele douã
principese grecoaice, Elena ºi Irina, sã o însoþeascã pânã în Elveþia. Spre marea ei
surprizã, Carol s-a decis, în ultima clipã, sã vinã ºi el. În Elveþia, Carol s-a  apropiat
de Elena, ºi, înainte de a se întoarce acasã, i-a cerut regelui Constantin mâna
tinerei principese. 

Pãrinþii Elenei nu au fost entuziasmaþi de atracþia simþitã de fiica lor faþã de
un personaj cu reputaþia lui Carol. Lipsitã de experienþã în privinþa bãrbaþilor, în
afara celor din familie, tinerei îi era greu sã se hotãrascã. Fiind bulversatã de
 propunerea lui Carol  ºi de pierderea fratelui iubit, principesa nu ºtia cum sã
 procedeze, mai ales cã opiniile compatrioþilor sãi faþã de monarhie se schimbaserã
în bine. 

Dupã plecarea regelui Constantin în exil, în anul 1917, grecii se alãturaserã
Aliaþilor, în încercarea de a elibera Macedonia ºi Serbia ºi, în iulie 1920, cu
 sprijinul logistic hotãrâtor al Occidentului, ajunseserã pânã în Asia Micã, la Marea
Marmara. Venizelos era mai aproape ca niciodatã de a-ºi vedea împlinit visul
noului Bizanþ. Dupã moartea regelui Alexandru, premierul i-a oferit tronul
 prinþului Paul, dar acesta a refuzat, argumentând cã tatãl sãu este deja adevãratul
rege; în acel moment, Venizelos a convocat alegeri spre a tranºa chestiunea
monarhicã. Politicianul se afla la apogeul carierei sale ºi nu avea îndoieli cã grecii
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îl vor sprijini în aceastã nouã confruntare cu familia regalã. ªi totuºi, imprevizibilii
greci au votat covârºitor împotriva lui. Venizelos a pãrãsit urgent þara. Regele
Constantin, luat prin surprindere de cele întâmplate ºi conºtient de raporturile sale
dificile cu Marile Puteri, a ezitat sã preia tronul ºi s-a hotãrât sã revinã abia dupã
un nou plebiscit, pe 5 decembrie, prin care grecii ºi-au exprimat voinþa aproape
unanimã de a-l avea ca suveran. Principesa Elena îi scria unei prietene cã, deºi
simte cã l-ar putea iubi pe Carol, ceea ce a convins-o sã se mãrite cu prinþul
moºtenitor al României a fost gândul cã ar fi fost obligatã sã trãiascã la Atena fãrã
iubitul ei frate, Alexandru.

Regele Constantin a fost, în cele din urmã, de acord cu mariajul, cu condiþia
ca viitorul sãu ginere «sã fi terminat definitiv» relaþiile cu Ioana Lambrino.15 A
primit aceastã asigurare ºi în noiembrie Carol i-a trimis fostei sale iubite o
scrisoare în stilul sãu caracteristic, egocentric, prin care-i spunea cã era logodit cu
o prinþesã, fapt ce contravenea principiilor sale, dar cã tânãra se arãtase dornicã
sã-i consoleze inima, adânc rãnitã. 

Pe 10 martie 1921, prinþul moºtenitor Carol al României ºi principesa Elena
a Greciei se cãsãtoreau la Atena, la doar doisprezece zile dupã ce prinþul
 moºtenitor George al Greciei ºi principesa Elisabeta a României îºi jurau credinþã
veºnicã, la Bucureºti. ªi totuºi, regele Constantin era încã un proscris în Europa,
astfel încât regele Ferdinand, din deferenþã faþã de Aliaþi, a refuzat sã meargã la
Atena ca oaspete al regelui Constantin, absentând de la nunta fiului sãu cel mare. 

Pe 25 octombrie 1921 viitorul rege Mihai vedea lumina zilei într-o Europã
instabilã. Trei mari imperii – Rusia, Austro-Ungaria ºi Turcia se prãbuºiserã.
Totodatã, prinþul venea pe lume într-o þarã total diferitã de România de dinainte de
rãzboi ºi care, prin alãturarea Basarabiei, Bucovinei ºi a Transilvaniei, îºi dublase
suprafaþa ºi îºi diversificase structura etnicã. Mai mult, ca urmare a promisiunilor
fãcute de regele Ferdinand soldaþilor, în mai 1917, lunga dominaþie politicã a
 partidelor conservator ºi liberal luase sfârºit. Cu un an ºi jumãtate înainte de
naºterea lui Mihai, douã treimi din suprafaþa marilor moºii, inclusiv terenurile
agricole ale Casei Regale, fuseserã distribuite þãrãnimii, care putea juca în viitor
un rol în viaþa politicã a þãrii. Practic, Partidul Conservator, formaþiunea politicã a
marilor moºieri, fusese distrus.

Partidul Social-Democrat se scindase în 1920 dupã tiparul cunoscut, o parte
sprijinind afilierea la Cominternul sovietic (grupare care avea sã devinã Partidul
Comunist din România ºi care va fi declaratã ilegalã din 1924) ºi cealaltã,
 majoritarã, rãmânând fidelã social-democraþiei tradiþionale, fãrã însã sã acceadã
vreodatã la putere. În 1921, nu exista în þarã vreo formaþiune politicã de extremã
dreaptã. O organizaþie teroristã condusã de charismaticul Corneliu Zelea-Codreanu
se angajase solemn sã distrugã evreii, comuniºtii, corupþia ºi sistemul  parlamentar.
În timpuri normale, o asemenea miºcare ar fi rãmas la periferia vieþii politice
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româneºti. Dar, în condiþiile ascensiunii nazismului în centrul Europei,
 formaþiunea, devenitã în anii ’30 Garda de Fier ºi care avea în rândurile sale
 asasini organizaþi în cuiburi, a ajuns sã fie reprezentatã în Parlament ºi sã aibã, la
sfãrºitul deceniului, legãturi cu Partidul Naþional-Socialist din Germania. 

Dar în 1921, când se nãºtea prinþul Mihai, singura opoziþie efectivã faþã de
Partidul Liberal  era reprezentatã de douã partide noi în Vechiul Regat. Partidul
Þãrãnesc, recent înfiinþat, pentru a reprezenta noua pãturã a þãrãnimii
 împroprietãrite cu pãmânt, era condus de învãþãtorul Ion Mihalache. Celãlalt,
Partidul Naþional din Transilvania, condus de Iuliu Maniu, apãruse pe la 1880 ºi
îºi trãgea seva din rezistenþa secularã a românilor faþã de dominaþia austro-ungarã.
Pe 1 decembrie 1918, peste o mie de delegaþi ai Partidului Naþional se reuniserã
în vechiul oraº Alba Iulia, proclamând unirea Ardealului cu Vechiul Regat ºi
 trimiþând o delegaþie la Bucureºti, sã-l informeze pe regele Ferdinand asupra
hotãrârii luate. 

Regele Ferdinand recunoºtea valoarea constituþionalã a unei opoziþii
 puternice ºi, în orice caz, se simþea apropiat de Iuliu Maniu, un om neînstãrit, care
dispreþuia privilegiile, ºi care era totodatã catolic, ca ºi regele, deºi de confesiune
greco-catolicã. Totuºi, sub influenþa reginei Maria, a lui ªtirbey ºi a lui Brãtianu,
regele îi va menþine la putere pe liberali timp de aproape un deceniu. Ionel
Brãtianu, cel atât de pãtimaº, ºi prinþul ªtirbey, cu firea sa calculatã, îºi demon-
straserã loialitatea în cele mai grele momente ale rãzboiului, spre deosebire de
nou-veniþii Maniu ºi Mihalache, care nu avuseserã încã prilejul sã o facã. Mai
mult, prinþul ªtirbey fusese primul român care recunoscuse în reginã, pe când era
încã principesa moºtenitoare «fluturaº»* de la începutul secolului, inteligenþa ºi
curajul ce aveau sã serveascã atât de bine cauza naþionalã, în anii grei ce aveau sã
urmeze. Prinþul ªtirbey era cel mai mare admirator al ei ºi iubitul ei de o viaþã. 

Maniu ºi Mihalache s-au arãtat indignaþi de ceea ce considerau a fi o conspiraþie
menitã sã-i þinã departe de putere ºi, din nefericire, neîncrederea lor în liberali ºi
în influenþa acestora asupra familiei regale va deveni o obsesie. Deºi Partidul
Naþional al lui Maniu luptase de generaþii pentru unirea tuturor românilor sub un
singur sceptru, liderii acestui partid au boicotat ceremonia de încoronare a regelui
Ferdinand ºi a reginei Maria, care a avut loc la 15 octombrie 1922, la Alba Iulia.
ªi deºi guvernarea lui Brãtianu a adoptat în 1923 o constituþie adecvatã pentru
România postbelicã, ce îngloba acum mulþi cetãþeni care nu aveau legãturi istorice
cu cea de la 1866, convingerea lui Maniu cã liberalii erau incapabili sã reprezinte

*    Dupã ce fusese convinsã sã se cãsãtoreascã, din interese dinastice, cu prinþul Ferdinand, când
avea doar 17 ani, principesa Maria a fost þinutã departe de lume pânã dupã naºterea celui de-al doilea
copil. Când a obþinut mai multã libertate, «Vicky», fiica reginei Victoria, o descria ca fiind «fru-
moasã ºi înzestratã» ºi o compara cu un fluture «care uneori îºi arde drãguþele-i aripioare». De
 atunci,   porecla ei în familie avea sã fie «Fluturaºul».  
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interesele Transilvaniei a devenit atât de rãspânditã încât constituþia, în loc sã
 contribuie la noua unitate teritorialã a românilor, a amplificat diferenþele, slãbind
rolul unificator al coroanei. În 1925, când Carol a pus încã odatã pe jar lumea
politicã româneascã, anunþând cã renunþã la tron, iar Ferdinand a hotãrât cã
 imprevizibilul prinþ era nedemn sã devinã cândva rege, liderii Opoziþiei au tras
concluzia cã totul nu era decât un complot plãnuit de cãtre Brãtianu ºi ªtirbey. O
eroare de judecatã care va aduce grave prejudicii atât imaginii þãrii, cât ºi lui Mihai
personal. Chiar ºi optsprezece ani mai târziu, în timpul celui de-al doilea rãzboi
 mondial, când regele Mihai împreunã cu Iuliu Maniu ºi fratele lui Ionel Brãtianu
puneau la cale lovitura de stat ce va permite României sã rupã relaþiile cu Axa, tânãrul
suveran ducea povara grelei moºteniri lãsate de  tatãl sãu ºi de politica anilor ‘20. 

În ianuarie 1922, Elena a mers, împreunã cu copilul, la Atena, pentru a-ºi
revedea familia. Micul Mihai l-a încântat atât de tare pe bunicul sãu, regele
Constantin, încât uneori, atunci când rãmâneau numai ei trei, principesa avea
impresia cã îi revin imaginile tatãlui, pe care îl ºtia din copilãrie. Totuºi, regele era
un om bãtrân ºi bolnav. Nu-ºi revenise niciodatã de pe urma intervenþiei
 chirurgicale la plãmâni fãcutã în condiþiile improprii, în timpul rãzboiului, ºi
suferise încã o hemoragie în timpul Te Deum-ului celebrat chiar înaintea plecãrii
sale pe frontul turcesc. Fusese convins  sã urmeze politica agresivã a lui Venizelos
ºi avansase adânc în teritoriul controlat de Atatürk în Asia Micã. Dar Aliaþii, care
ezitau acum sã distrugã Turcia, au suspendat sprijinul logistic acordat armatei gre-
ceºti, iar când regele le-a cerut sfatul, i-au spus cu rãcealã «sã reziste». principesa
Elena, care nu era sigurã cã avea sã-ºi mai vadã vreodatã tatãl în viaþã, ºi-a
 prelungit ºederea cu trei luni. Era un gest lipsit de tact din partea ei la începutul
cãsãtoriei, agravat de faptul cã atunci când s-a întors în sfârºit în România, în
aprilie 1922, a cerut ca sora ei, Irina, sã o însoþeascã. 

Mihai crescuse ºi era un bebeluº care «gângurea, scuipa ºi râdea în hohote, o
adevãratã încântare.»16 În iulie, principesa Elena i-a cerut mamei sale sã-i trimitã
þarcul în care ºi ea învãþase sã meargã. «În loc sã se târascã când vrea sã ajungã
undeva, se rostogoleºte pânã acolo ºi apoi se ridicã în mânuþe ºi încearcã din
 rãsputeri sã se þinã pe picioare. Doamna St John* se teme sã nu se rãneascã ºi dacã
aº comanda un þarc de jucãrie din Anglia, cred cã m-ar costa un milion.»17 În
august, micul prinþ a început sã spunã «mama» ºi «este atât de încântat de sunetele
pe care le scoate, încât le repetã toatã ziua. Este atât de vesel ºi râde cu atâta poftã,
în hohote, încât aproape cã i se taie rãsuflarea, aºa cum li se întâmplã altor copii
când plâng cu sughiþuri.»18

*    Doamna St John fusese guvernanta Elenei ºi acum era a lui Mihai.  
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Dar neþãrmurita bucurie pe care Mihai i-o oferea era umbritã tot mai mult  de
zvonurile pe care începuse sã le audã, încã din Grecia, cã soþul ei avea o aventurã
amoroasã cu soþia unui ofiþer român, o anume doamnã Elena Lupescu. 

Sub impresia ºocului produs de aceastã veste, ea îi va scrie mamei «dacã ar fi
sã iau viaþa de la capãt, cu siguranþã nu m-aº mai cãsãtori.»19 Mai târziu, pãrea cã
acceptã un mariaj care, deºi era puþin probabil sã devinã mai bun, nu trebuia sã se
deterioreze mai mult de atât. Dacã aventurosul Carol dorea sã aibã amante, atun-
ci sã le aibã, nu era ea nici prima ºi nici ultima femeie care se gãsea într-o astfel
de situaþie, îºi spunea Elena, hotãrâtã sã se dedice întru totul creºterii lui Mihai ºi
îndatoririlor care-i reveneau, ca prinþesã moºtenitoare. Pentru o perioadã, a pãrut
mai fericitã ºi adaptatã la viaþa din România. Pe 8 iunie 1922 a asistat la cãsãtoria
celei de-a doua surori a lui Carol, Maria, cu Alexandru, regele Iugoslaviei, dar
pentru ea momentul cel mai frumos al nunþii a fost când infantele Alfonso al
Spaniei i-a transmis cã ducele de York, care-l reprezenta la ceremonie pe tatãl sãu,
regele George al V-lea al Marii Britanii, a admis cã se simte ruºinat de modul în
care Aliaþii îl trataserã pe tatãl ei, regele Constantin.20

În acea toamnã, speranþele familiei regale greceºti aveau sã se nãruiascã din
nou. În august, armata greacã, epuizatã dupã un an de «rezistenþã» fãrã nici un fel
de ajutor aliat, a suferit o înfrângere zdrobitoare. Turcii au jefuit apoi Smirna, cu
o cruzime care a ºocat întreaga Europã. Antimonarhiºtii din armatã l-au fãcut
rãspunzãtor pe regele Constantin ºi la 26 septembrie 1922, el a abdicat în favoarea
prinþului moºtenitor George ºi a plecat din nou în exil, de aceastã datã în Sicilia.
Noul rege nu avea nici o influenþã în faþa Comitetului Revoluþionar Grec ºi doar
intervenþia de ultim moment a Ministerului de Externe britanic l-a salvat pe prinþul
Andrei* de la execuþie. Imediat dupã încoronarea din România, principesa Elena
ºi sora ei, Irina, au plecat sã-ºi vadã pãrinþii, la Palermo, lãsându-l pe Mihai, care
avea acum un an, sã-ºi petreacã sãrbãtorile de Crãciun cu tatãl ºi bunicii sãi. 

Pe 11 ianuarie 1923, regele Constantin a murit, în urma unui atac de cord.
Prinþul Carol a plecat imediat la Palermo, pentru a reprezenta familia regalã
românã la funeralii. Regelui George, în schimb, nu i s-a permis sã asiste la
 înmormântarea tatãlui sãu sau sã þinã vreun serviciu  religios în Grecia în  memoria
acestuia ºi nici mãcar sã coboare drapelul de pe palat în bernã. «Ce cruzime… de
parcã nu ai fi fost ºi aºa destul de lovitã de soartã»21, scria regina Maria, într-o
misivã trimisã reginei Sofia. 

La întoarcerea principesei Elena de la Palermo, în primãvara lui 1923, tot
Bucureºtiul vuia despre aºa-zisa «legãturã cu Lupeasca». Regina Maria ºi soþul ei,
Ferdinand, au acuzat-o atunci pentru inabilitatea sau refuzul ei de a-l þine în frâu
pe neastâmpãratul Carol. În primii doi ani de cãsãtorie, principesa fusese plecatã

*    Tatãl ducelui de Edinburgh, care fusese comandantul Armatei a XII-a greacã.  
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din þarã timp de nouã luni. Cât timp s-a aflat în România, a fost permanent însoþitã
de surorile ei, Irina, ori mezina, Ecaterina sau, dupã moartea tatãlui, de mama ei,
Sofia, pe care regina Maria o caracteriza astfel: «convenþionalismul ei, ideile
 preconcepute, gusturile conservatoare ºi prejudecãþile distruseserã în ea orice
bucurie de a trãi. Întotdeauna se simþea o învinsã, dar prin aceastã atitudine defetistã
nu fãcea decât sã atragã eºecul asupra ei.»22 Regina Maria suspecta pe bunã dreptate
cã spiritul de clan al familiei sale o determinase pe Elena sã se  distanþeze de Carol.
Mucaliþii din anturajul familiei regale murmurau «iatã-l pe Carol ºi pe nevestele lui»
ºi regina însãºi, referindu-se la fiul ei, spunea «Carol ºi compania».

În iulie 1924, când prinþul Carol ºi soþia lui au revenit la Sinaia dupã o vacanþã
la Londra ºi un scurt popas la Florenþa, pentru a vizita familia regalã a Greciei,
Maria îi scria reginei Sofia:

Îmi lipseºte mult Tim (porecla datã de familie principesei Irina), ºi mi se pare
atât de ciudat sã o vãd pe Sitta fãrã umbra ei…  Desigur, nu e rãu pentru Sitta
ºi Carol sã stea pentru o vreme împreunã, fãrã nici un alt membru al familiei
prin preajmã, lucru care nu s-a întâmplat din ziua cãsãtoriei lor  pânã astãzi,
ºi sã-ºi petreacã timpul în liniºte, alãturi de splendidul lor fiu, Mihai.23

Dar cei doi nu au rãmas împreunã mult timp. Când Carol a sugerat principesei
sã reia relaþiile conjugale normale, Elena a refuzat. Dupã ce a stat o vreme alãturi
de mama sa, ea s-a întors în noiembrie la Foiºor, scriind cã se simþea «groaznic de
singurã ºi de mizerabilã».24 Carol se afla într-o inspecþie militarã, care avea sã fie
urmatã de o sãptãmânã de trageri ºi apoi de o altã trecere în revistã a trupelor. 

Copilul a devenit nesuferit ºi dezagreabil faþã de mine. Dacã va avea
 caracterul pe care-l au unele dintre rudele sale, refuz sã mai am de-a face cu
el… Doamna St John este disperatã din aceastã cauzã ºi spune cã nu stau
 suficient de mult în preajma lui. Presupun cã are dreptate.25

O lunã mai târziu, potrivit  mamei sale, Mihai devenise «din nou foarte drãguþ
ºi vorbea, în sfârºit, fluent, ºi fãcea mici propoziþii», ba chiar obiºnuia sã
 reproducã propoziþii din povestirile shakespeariene pe care i le citea guvernanta
lui. Peste noapte, mama lui devenise «Sitta» ºi «My Fair Lady». 

Este foarte obraznic ºi când nu primeºte ceea ce vrea, scuipã… Unchiul Paul
i-a dãruit un cãþel foarte drãguþ, un cocker. I-a spus imediat Mumbo ºi nici
n-a vrut sã mai audã de alt nume. Sunt nedespãrþiþi ºi bãiatul este plin de
zgârieturi ºi muºcãturi, fiindcã se joacã mereu cu el.26
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Când Mihai a împlinit trei ani, mama lui a transformat sufrageria în camerã
de joacã.27 Micuþul era deja un bãieþel robust ºi inteligent, capabil sã foloseascã
un aparat de fotografiat. Un an mai târziu, va învãþa sã cãlãreascã. Primele limbi
învãþate au fost româna ºi engleza, pe care le vorbea la fel de bine. Era un copil
foarte încãpãþânat ºi când s-a încuiat în camera lui, nici o rugãminte, nici o
ameninþare nu l-au fãcut sã iasã, astfel cã uºa a trebuit sã fie forþatã. 

Potrivit jurnalului mamei sale, când a gãsit odatã într-o bãltoacã un pisoi pe
jumãtate înecat, i l-a dat spunând «Mi se rupe inima când îl vãd aºa.» Aflându-se
într-o zi în bisericã, alãturi de regina Maria ºi de mama lui, a refuzat sã primeascã
sfânta împãrtãºanie. Când Elena l-a ridicat în faþa altarului, el a început sã scuture
din cap, spunându-le, cu hotãrâre, cã nu bea niciodatã vin dimineaþa. Acesta era
bãiatul care, la doar cinci ani, avea sã fie aruncat de tatãl sãu în cea de-a doua crizã
familialã ºi constituþionalã din timpul domniei regelui Ferdinand. 

Mihai nu-ºi dezvãluia sentimentele decât faþã de guvernantã ºi de mama lui
care, dupã cum îºi va aminti el peste ani, «mã fãcea sã râd», iar aceastã tendinþã
avea sã devinã mai pronunþatã, în anii urmãtori. În ciuda faptului cã doamna St
John ºi pãrinþii lui îi ascundeau criza conjugalã care afecta familia regalã, acest
bãiat inteligent ºi sensibil de patru ani trebuie sã fi simþit tensiunea care se
 acumula între tatãl ºi mama lui. Prima lui amintire despre principesa Elena dateazã
din aceastã perioadã. Principesa se afla în capela Patriarhiei, pe care o vizita
 deseori, luându-l întotdeauna ºi pe Mihai cu ea. 

Am întors capul ºi m-am uitat deodatã la ea ºi am vãzut-o plângând. Mai
 târziu, n-am îndrãznit s-o întreb de ce plângea. ªtiam, mai mult sau mai puþin,
despre ce e vorba… Asta este, cred cea mai veche amintire despre mama. Era
în anii când mã duceam în fiecare searã în dormitorul ei sã-mi fac  rugãciunea.
Ori de câte ori veneam lângã ea, îmi aduceam aminte cã am vãzut-o plângând
la icoane. De aceea nici nu mi s-a ºters din memorie  imaginea aceasta.28

Originile înstrãinãrii prinþului Carol de pãrinþii lui erau mai complexe. El
avusese o guvernantã care-i dãduse de înþeles cã nu aprobã deciziile mamei sale ºi
mai târziu un tutore elveþian al cãrui republicanism se manifesta prin nesfârºite
diatribe împotriva oricãrui Hohenzollern. De asemenea, Carol îi dispreþuia
 profund pe ªtirbey ºi pe Brãtianu, douã personaje apropiate de pãrinþii sãi – prinþul
ªtirbey pentru cã era amantul reginei Maria, iar Brãtianu pentru cã, de când
devenise din nou premier, în ianuarie 1922, nu pierduse, simþea Carol, nici un
prilej de a-l denigra. În 1924, când pãrinþii sãi plecaserã într-un voiaj în vestul
Europei, prinþul moºtenitor a fost exclus din Consiliul de Regenþã ad interim ºi
niciodatã nu avea sã afle dacã aceastã mãsurã avusese aprobarea regelui
Ferdinand. Brãtianu a acuzat indirect de corupþie o comisie a Forþelor Aeriene
condusã de prinþul Carol, iar acesta a cerut desfãºurarea unei anchete, în urma
cãreia membrii comisiei au fost gãsiþi nevinovaþi. Imediat, opinia publicã
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româneascã s-a împãrþit în douã tabere: pro ºi anticarlistã. ªi de acum înainte,
atacurile îndreptate împotriva Partidului Liberal vor purta deseori ecouri destinate
urechilor suveranilor României. 

Totuºi, principala cauzã a crizei dinastice nu a fost de naturã politicã, ci
 sentimentalã : relaþia prinþului Carol cu Elena Lupescu. Dacã nu o întâlnea pe cea
care va fi singura femeie capabilã sã-l stãpâneascã, Carol ar fi  continuat probabil
sã trãiascã cu principesa Elena, având legãturi pasagere care nu periclitau dinastia
ºi luptând cu Brãtianu, luptã care s-ar fi stins odatã cu moartea tatãlui sãu,  doi ani
mai târziu. 

În 1925, Elena Lupescu29 avea 29 de ani, cu doi ani mai puþin decât Carol.
Tatãl ei era evreu dar, pentru a i se permite sã fie proprietarul unei farmacii, ºi-a
schimbat numele, românizându-l, din Wolff în Lupescu (sensul cuvântului fiind
asemãnãtor). Elena a mers la o ºcoalã de maici. Prin 1912, tatãl ei a deschis un
magazin de parfumuri la Iaºi ºi probabil cã Elena trebuie sã se fi aflat acolo în ace-
laºi timp cu Carol ºi Zizi Lambrino. Elenuþa, cum i se spunea în familie, frapa mai
curând prin culori decât prin trãsãturi. Pãrul ei, de un roºu aprins, atrãgea privirile
tuturor, contrastând cu pielea foarte albã ºi ochii cu pleoape grele. La Iaºi, era rãs-
fãþata ofiþerilor ºi în 1916 se va mãrita cu unul dintre ei, un anume  locotenent
Tâmpeanu. 

A fãcut aºa încât sã-l întâlneascã pe Carol la Fundaþia Regelui Carol I, unde
prinþul era preºedinte onorific. Tânãrul a remarcat-o imediat ºi în 1923 erau împreunã. 

În toamna lui 1925, Carol i-a spus soþiei sale cã legãtura cu Elena Lupescu nu
este una oarecare, ci o relaþie de lungã duratã. Le va declara acelaºi lucru
pãrinþilor, la puþin timp înaintea zilei de naºtere a reginei Maria, pe 29 octombrie.
Deºi, în discuþia avutã cu tatãl sãu, a sugerat cã relaþia mamei sale cu prinþul
 ªtirbey justifica propriul comportament, el ar fi trebuit sã ºtie cã Barbu ªtirbey nu
reprezentase niciodatã un pericol pentru dinastie. Carol trebuie sã-i fi vãzut
 deseori împreunã (aºa cum i-a descris un consilier), discutând, în vreme ce priveau
absenþi mulþimea, remarcabili doar prin farmecul ºi distincþia lor, foarte în largul
lor, ceea ce nu se întâmpla în public cu el ºi cu «duduia Lupescu». 

Regele nu a surghiunit-o pe Elena Lupescu dar, când aceasta a solicitat un
paºaport pentru a cãlãtori în strãinãtate, cererea i-a fost rezolvatã imediat. S-ar
putea sã nu-i fi fost la fel de uºor sã se întoarcã în þarã.

În noiembrie 1925, la moartea reginei-mamã a Angliei, Alexandra, prinþul
Carol era persoana  potrivitã pentru a-ºi reprezenta tatãl la înmormântare. Regele
Ferdinand nutrea speranþa cã schimbarea de decor ºi contactul cu atâtea capete
încoronate îl vor determina pe moºtenitor sã priveascã lucrurile diferit.30 Carol,
care s-a eschivat atunci când pãrinþii lui l-au zorit sã se înapoieze în þarã de
Crãciun, se afla, potrivit mamei lui, «într-o asemenea surescitare nervoasã încât
nici Papa, nici Sitta nu au îndrãznit sã treacã peste anumite limite, de teamã ca el
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sã nu recurgã iarãºi la vreun gest disperat.»31 Prinþul a fost condus la garã de
întreaga familie, cãlãtorind o bunã bucatã de drum împreunã cu regina Sofia,
care-ºi încheia una din interminabilele ei vizite în România ºi comportându-se, aºa
cum îºi va aminti suverana mai târziu, deosebit de amabil ºi curtenitor. El a  asistat
la funeralii pe 27 noiembrie, a petrecut o sãptãmânã cu familia regalã britanicã, a
fost deosebit de prietenos cu sora lui mai micã, Ileana, pe care a vizitat-o la ºcoalã
ºi se pãrea cã se va întoarce împreunã cu ea de Crãciun. Dar, pe 4 decembrie,
prinþul i-a telefonat Ilenei spre a o anunþa cã nu mai poate veni în þarã. A cerut ca
automobilul sãu personal sã fie transportat la Paris,  unde s-a întâlnit cu Elena
Lupescu. Împreunã cu aceasta va pleca, la volanul maºinii, spre Milano. 

Luni, 21 decembrie, principesa Elena a primit o scrisoare, prost dactilografiatã,
din partea soþului ei, scrisoare datatã în urmã cu nouã zile. Mama lui, scria Carol,
l-a caracterizat drept «un subiect de dispreþ ºi scandal pentru toþi». «Nu mai pot
continua sã ocup o poziþie de care consider cã nu sunt demn. Poate din punct de
vedere moral au dreptate, dar judecând omeneºte, cu siguranþã se înºalã. Nu pot
trãi ca un idol de neatins, nu sunt croit astfel.»32 În plic, prinþul introdusese ºi
scrisori destinate pãrinþillor sãi, pe care Elena le-a înmânat imediat reginei Maria.
«Niºte scrisori seci, reci ºi lipsite de orice simþãmânt”, le va numi aceasta «nici o
scuzã, nici un regret, nici un mesaj pentru fiul lui.»33

Am trimis dupã Majestatea Sa. Apoi toþi trei am rãmas înlemniþi, ca loviþi de
fulger. Îl aºteptam pe Barbo (prinþul Barbu ªtirbey). A venit. Când i-am spus,
aproape a leºinat. Brãtianu a venit la 10 2 (sic).34

În scrisoarea adresatã tatãlui sãu, Carol îºi descria decizia, pentru care nu
dãdea nici un fel de explicaþie, drept «irevocabilã». El cerea sã i se permitã sã
renunþe la toate prerogativele sale, ca prinþ moºtenitor, sã fie exclus din familia
regalã ºi sã primeascã un nume sub care sã capete altã stare civilã. Promitea în
schimb sã nu se mai întoarcã în România timp de zece ani. Ferdinand l-a anunþat
pe Constantin Hiott, ministrul Casei Regale, cã de astã datã va accepta renunþarea. 

Hiott a plecat la Milano, pe 24 decembrie, fiind purtãtorul unor instrucþiuni
precise. Dacã prinþul Carol prezenta semne ale unei crize psihologice serioase –
însemnând cã nu avea conºtinþa propriilor sale acþiuni – i se va cere sã se prezinte
în termen de 24 de ore la Sinaia ºi sã se punã la ordinele regelui Ferdinand. Dacã
însã ministrul va observa cã prinþul a luat o decizie bine gânditã ºi irevocabilã,
atunci promisiunea fãcutã în scrisoare va trebui inclusã într-o declaraþie oficialã,
cuprinzând o propoziþie prin care Carol sã renunþe la acele drepturi care, în baza
legilor þãrii, trec de la el la fiul sãu. Dupã ce s-a lãmurit cã prinþul este în
 deplinãtatea facultãþilor mintale, Hiott i-a cerut sã scrie ºi sã semneze urmãtoarea
declaraþie: 
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Declar prin prezentul act dorinþa mea de a renunþa irevocabil la toate
 drepturile, titlurile ºi prerogativele care mi se cuvin în virtutea Constituþiei ºi
a statutului familiei regale, ca Prinþ ºi moºtenitor al tronului ºi membru al
familiei regale. Renunþ la aceste drepturi în favoarea fiului meu, Mihai. Drept
pentru care declar cã nu voi mai revendica niciodatã tronul ºi mã oblig ca,
pentru binele þãrii, sã nu mã întorc în România timp de zece ani ºi, chiar ºi
dupã aceastã perioadã, sã revin doar cu acceptul explicit al suveranului meu,
Regele.35

Primind confirmarea cã documentul a fost semnat, regele Ferdinand a
 convocat o ºedinþã de urgenþã a Consiliului de Coroanã, pentru data de 31
decembrie. 

Înainte de consiliu, suveranul i-a primit separat pe principalii lideri politici.
Iorga, care împãrþea preºedinþia Partidului Naþional cu Maniu, i-a spus regelui cã,
refuzând orice negociere cu prinþul Carol, devenise «victima celei mai mari erori
politice sãvârºite vreodatã în România.» Când Ferdinand a protestat spunând cã
acþioneazã din proprie voinþã, Iorga a replicat: «sub influenþa a doi oameni
(Brãtianu ºi ªtirbey) cu care voi refuza sã mai dau vreodatã mâna, pentru rolul pe
care l-au jucat în aceastã piesã». 

Tipic, Maniu a propus o procedurã îndelungatã ºi complicatã, pe care regele a
respins-o de îndatã, ºtiind cã ea ar fi supus întreaga chestiune dezbaterii opiniei
 publice.36 Mihalache a recomandat prudenþã într-o problemã care comporta
«primejdii incalculabile pentru viitor», dar nu a spus nimic atunci când regele
ºi-a descris fiul ca pe o «ramurã putredã a dinastiei, ce trebuie tãiatã spre a salva
Coroana». 

Apoi, deschizând ºedinþa, regele a declarat în Consiliul de Coroanã cã, dacã
gestul prinþului Carol ar fi fost fãrã precedent, ar mai fi nutrit iluzii ºi speranþe. Aºa
cum stãteau lucrurile, dacã nu ar proceda fãrã ezitare cum îi dicteazã datoria faþã
de Coroanã ºi nu ar accepta renunþarea, ar fi neloial tradiþiilor casei sale ºi
 trecutului sãu ºi ar acþiona împotriva simþãmintelor sale de rege ºi român. În
 consecinþã, regele Ferdinand cerea liderilor þãrii sã-l sprijine ºi sã explice
 poporului de ce acceptase actul de renunþare al lui Carol ºi îl recunoscuse pe
prinþul Mihai drept moºtenitor al tronului.37

În timpul dezbaterilor, Brãtianu a propus, în cazul în care acest lucru devenea
necesar, constituirea unei regenþe, formate din prinþul Nicolae, patriarhul Miron
Cristea ºi Gheorghe Buzdugan, preºedintele Înaltei Curþi de Casaþie. Propunerea a
fost adoptatã. 

În ziua urmãtoare, 1 ianuarie 1926, Monitorul Oficial informa o Românie
aflatã în stare de ºoc cã «renunþarea definitivã la tron ºi la toate drepturile izvorâte
din calitatea de prinþ moºtenitor, precum ºi la apartenenþa la familia regalã, a
prinþului Carol», fusese acceptatã.38
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Pe 4 ianuarie 1926, Parlamentul a dezbãtut hotãrârile Consiliului de Coroanã
ºi a adoptat o rezoluþie prin care accepta aceste hotãrâri, ca ºi proclamarea
 ulterioarã a lui Mihai drept prinþ moºtenitor al României. Acest «Act din 4 ianuarie»
va constitui nucleul disputei constituþionale din urmãtorii cinci ani. 

«O sãptãmânã de coºmar», scria principesa Elena, într-o misivã adresatã
mamei sale. «Închipuie-þi ce Crãciun am avut…  Fluturaºii au plecat cu Mihai la
Sinaia ºi eu voi merge acolo pe 1 ianuarie». Micului prinþ i se spusese cã tatãl sãu
este bolnav, la Paris, dar copilul încã îl mai cãuta, prin dormitor.39

În Ajunul Crãciunului, Elena îi scria soþului ei, implorându-l:

Gândeºte-te din nou la toate aceste lucruri deoarece nu uita, orice ar spune
oamenii, eºti foarte popular aici, mai ales în rândurile armatei. Are un om
dreptul de a face asemenea lucruri, în faþa lui Dumnezeu ºi a þãrii sale?40

Replica lui Carol a fost însã categoricã. El nu-ºi putea schimba decizia, mai
ales dupã mesajul  ultimativ din partea tatãlui sãu. El însuºi ceruse sã i se  interzicã
accesul în þarã vreme de zece ani, dar nu se aºteptase ca aceastã condiþie sã fie
acceptatã. Pe de altã parte, sublinia el, problema nu mai era la fel de gravã ca
prima datã* pentru  cã acum exista Mihai ºi, prin urmare, continuitate constituþionalã.
El i-a cerut sã-l ierte “pentru tot rãul pe care þi l-am fãcut, toate suferinþele pe care
þi le-am pricinuit. Bietul copil, dar este destul de mic ºi va reuºi sã-ºi uite tatãl pe
care alþii nu l-au gãsit demn de el. Îþi mulþumesc pentru cã ai fost mereu o
 prietenã adevãratã ºi de nãdejde  pentru mine.  Cu multã dragoste ºi sãrutãri. Un
sãrut mare, poate ultimul care-mi va fi permis sã-l trimit copilului”.41

*   Prinþul Carol se referea la cãsãtoria cu Zizi Lambrino.  
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