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IMPACTUL DECLANŞĂRII CELUI 
DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 

ASUPRA BUCUREŞTIULUI 

Gabriel Ciotoran 

Introducere 
Ziarul belgian „XX-I Siecle", a făcut la începutul lunii septembrie a anului 1939 

următoarea prezentare Bucureştiului: „Bucureştii care se străduiesc să se occidentalizeze în 
ritm vertiginos şi construcţiile de tot felul ridicate pe întregul cuprins al ţării sunt doar o 
înfăţişare a puterii constructive caracteristică a României de azi"50 • 
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50 Capitala - 3 septembrie 1939 

Peste un astfel de oraş, ca şi peste întreaga ţară, de 
altfel, a venit treptat, dar sigur, al doilea război mondial. 

Pe I septembrie 1939 Germania a invadat Polonia, 
nesocotind ultimatumul Franţei şi a Marii Britanii care au 
declarat acesteia război. 51 

Pe 4 septembrie, la Bucureşti, s-a reunit Consiliul de 
Miniştri, sub preşedenţia lui Armand Călinescu care a declarat 
România neutră52 : „cel mai desăvârşit calm şi încrederea 
absolută domnesc în toată ţara". România îşi păstrează 

atitudinea paşnică urmărind buna înţelegere cu vecinii. 53 Peste 
două zile, pe 6 septembrie, la Palatul Cotroceni s-a desfăşurat 
şedinţa Consiliului regal, tot sub preşedenţia lui Armand 
Călinescu. Aici s-a decis: „Observarea strictă a neutralităţii" 54 • 
A fost ultimul său Consiliu! 

Populaţia era foarte bine informată cu privire la 
desfăşurarea ostilităţilor, campania Germaniei din Polonia 
fiind foarte amplu redată de presă55 • 

Primele măsuri. 
Prefectura Poliţiei oraşului Bucureşti, a dat unele 

ordonanţe, prin care oraşul se adapta noii situaţii. Prima a avut 

51 Giurescu C.C„ Giurescu C.D. Istoria Românilor din cele mai vechi timpuri până astăzi - Ed. Albatros 1976, 
rug. 774 
52 Capitala - 6 septembrie 1939 
H Capitala - 6 septembrie 1939 
54 Capitala - 8 septembrie 1939 
55 Capitala - 4,5,6, I O septembrie 1939 
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în vedere introducerea camuflajului 56
: „Luminile tuturor localurilor publice şi gospodăriilor 

private vor fi camuflate cu ajutorul hârtiei albastre. f ncepând din această seară şi până pe 25 
octombrie". Definitiv s-a renunţat la el peste şase ani, în mai 194557

• 

f n altă ordonanţă se dispune: 
„Nu manifestaţi în cinematografe sau în 
localuri publice. Este cu desăvârşire oprit 
orice manifestaţie de orice fel, în sălile 
de cinematograf la apariţia pe ecran a 
diferitelor personalităţi din viaţa publică 
internaţională". Sanctiuni: încetarea 
imediată a spectacolului, evacuarea 
sălii şi procedarea la arestări. Asemenea 
manifestări sunt oprite în orice local 

Ordonanta No.5 
a comandamentului corou1u1 li Armată 

ESTE INTEFZIS CU DESAVARilRE OKICf. <.:RITICA 
SAU MANIFESTAJIE. SAV~ Ş1TA PRIN ORICE 
M~LOAC~: IN CONTRA SAU IN FAVOAREA VRE-
u, Ul STAT STRALN SAU A ŞEFUi.UL STATULUI, 
OUVERNUL Ul, COMA~DAME!l.'TULUI MILITAR 

public58
• Prin ea se urmărea respectarea cu strictete a neutralitătii tării şi evitarea posibilitătii 

de amestec al ţărilor combatante. Pentru păstrarea calmului populaţiei, s-a dispus: „Indivizii 
care răspândesc ştiri fanteziste ce au darul să alarmeze vor fi arestaţi". Subsecretariatul de 
stat al Politiei aduce la cunoştinţa publică, că diverşi indivizi iresponsabili răspândesc tot 
felul de ştiri fanteziste ce au darul să alarmeze. Cetăţenii patrioţi şi conştienti sunt rugati 
să nu dea crezare decât informatiilor cuprinse în comunicatele Preşedinţiei de Consiliu. 
Guvernul ţării n-are nimic de ascuns cetăţenilor. Toţi acei care se îndeletnicesc cu ştiri false 
vor fi identificati, urmăriti, arestaţi, urmând să suporte rigorile legii. 59 Într-un comunicat al 
Ministerului Aerului şi Marinei s-a dispus: „Toti cetătenii ţării trebuie să execute 24 de ore 
de instrucţie pe an. Cel care la I septembrie 1940 nu va executa 24 de ore de instrucţie, i 
se va aplica sancţiunile din legea A.A.T., adică închisoare de la 1-30 zile, sau amendă de la 
500-2000 lei60

". Un aspect important al acelor zile, l-a constituit şi „Războiul contra speculei" 
dus de Primăria Bucureştiului. Comercianţii sunt obligaţi să elibereze nota de marfă livrată 
şi costul ei. Primăria Municipiului Bucureşti, roagă publicul consumator a-l seconda la 
combaterea speculei ilicite, în sensul de a-i aduce în scris orice contravenţie, indicând adresa 
magazinului, numele comerciantului şi alăturând nota de plată61 • 

Guvernul şi-a dat acordul pentru refugiaţii polonezi, de a intra pe teritoriul ţării, 

inclusiv de a forma un guvern în exil62
• Acest fapt a creat posibilitatea ca populaţia să cumpere 

diverse de la ei, fapt care 1-a determinat pe generalul G. Marinescu să dea o ordonanţă prin 
care să interzică procurarea anumitor mărfuri: „Nu cumpărati de la refugiaţii poloni: arme, 
automobile, motociclete, devize. Riscaţi să fiţi condamnaţi."63 

La Cotroceni, într-un consiliu prezidat de Carol al II-iea s-a reafirmat pozitia României 
de „strictă neutralitate: România nu are nimic de revendicat şi totodată nu are nimic de 
dat"64 

56 Capitala -4 septembrie 1939 
57 Ciotoran G. - Viata Cotidiană în Bucureşti în 1945 - rev. Historia, nr. 47 din noiembrie 2005 
58 Capitala-6 septembrie 1939 
59 Capitala - 15 septembrie 1939 
60 Capitala - 20 septembrie 1939 
61 Capitala - 20 septembrie 1939 
62 Capitala - 21 septembrie 1939 
63 Capitala - 21 septembrie 1939 
64 Capitala - 21 septembrie 1939 
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Asasinarea preşedintelui Consiliului de Miniştrii, Armand Călinescu 
În după amiaza zilei de 21 septembrie 1939, cei care aveau radioul deschis, audiau 

un program muzical. Dintr-o dată, acesta s-a oprit tăcând loc unei voci de bărbat care a 
spus: „Primul Ministru A. Călinescu a fost omorât. El a fost executat astăzi de o echipă 
de legionari"65

. Anunţul a fost tăcut de unul dintre autorii crimei Popescu Traian. Un altul 
Dumitru Dumitrescu, a continuat66

: „Suntem fii de români din Prahova şi am îndeplinit o 
necesitate dureroasă". Această afirmaţie nu s-a difuzat, deoarece un salariat a tăcut o manevră 
tehnică oprind-o. Din nenorocire însă, anunţul era adevărat! Armand Călinescu, care îşi 

pierdu-se ochiul stâng la patru ani, datorită neglijenţei unui „spiţer" (tatăl lui, considerase că 
ţipetele lui sunt fireşti) şi-a pierdut acum viaţa datorită politicii antinaţionale duse de membrii 
desfiinţatei „Gărzi de Fier", în pofida faptului că se declarau „naţionalişti". Ei destabilizau 
situaţia internă şi eliminau prin crimă un adversar al Germaniei, care era autoarea morală a 
asasinatului67

• Într-o perioadă în care era atâta nevoie de unitate, de limite şi ordine, legionarii 
puseseră în practică dorinţa unei puteri străine!. 

A doua zi, presa prezenta desfăşurarea atentatului precum şi alte amănunte legate 
de el. Astfel în Capitala scria: „Domnul A. C. Preşedintele Consiliului de Miniştrii a fost 
asasinat mişeleşte, ieri 21 septembrie ora 14°0

, în apropiere de locuinţa sa". Asasinii, membrii 
ai forţei Gărzii de Fier, au fost arestaţi68 • În alt articol se consemnează: „Primul ministru al 
ţării a căzut ucis mişeleşte". Vestea a îndoliat suflete şi populaţia a fremătat de indignare69

• 

Ziua următoare, Capitala prezenta următorul editorial: „A. Călinescu, veghind zi şi 

noapte cu puteri uriaşe de muncă, cu spiritul veşnic treaz, pătruns de înalta sa misiune n-a 
precupeţit nici un efort spre îndeplinirea unui ideal sublim: „Salvarea Ţării"70 • Avea 46 de ani, 
fiind în plină putere de muncă! 

Asasinatul s-a produs 
la intersecţia dintre bulevardul 
Ştirbei-Vodă cu bulevardul 
Carol al II-iea, când premierul 
se afla în maşină, în drum spre 
casă. Legionarii au intrat cu 
maşina în aceea a lui Călinescu, 
ciocnind şi o căruţă care se afla 
în apropiere, căruţaşul căzând 
pe asfalt71• Agentul de pază, 

Androne Radu, şi-a dat seama 
că nu este un simplu accident 
şi a vrut să scoată pistolul, 
dar a fost împuşcat mortal. 

65 Capitala - 23 septembrie 1939 
<i6 Capitala - 23 septembrie 1939 
67 Giurescu C.C., Giurescu C.D. - ap. Citat pag. 776 
6K Capitala - 23 septembrie 1939 
69 Capitala - 23 septembrie 1939 
70 Capitala - 23 septembrie 1939 
71 Capitala - 23 septembrie 1939 
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Şoferul a ieşit prin stânga şi a luat-o la fugă. 
S-a tras după el, dar nu a fost atins. Atentatorii 
aveau grenade în mâini şi pistoalele scoase, 
venind la geamul maşinii au deschis portiera. 
Au tras în A. Călinescu, chiar şi după ce murise, 
în total 20 de gloanţe, pe urmă victima a fost 
dusă la spitalul „Regina Elisabeta", în capelă72 . 

Numele asasinilor: Popescu Cezar, 
Dumitru Dumitrescu, Popescu Traian (student 
la Drept ), Moldoveanu Ion, Ionescu Ion, 

PRIMUl MINISTRU ARMAND CAllNE seu. CIURUIT DE GLOANŢE ~E 
PAT.Ul SPltALUltJI MII lrAR „RlGINA El.ISABEfA" 

funerarii naţionale si suspendarea spectacolelor 
pentru trei zile. 

Testamentul 
Presa74 prezenta unele pasaje din 

testamentul victimei "Rog pe iubitul meu fiu să 
fie cuminte şi să se gândească la numele pe care 
îl las şi pe care şi eu l-am moştemit de la tatăl 
meu. 

Îl sfătuiesc să îmbrătişeze cariera militară 
sau magistratura. 

Vasiliu Ion. Ei au profitat şi de faptul că 
şeful Guvernului nu era apărat decât de 
un singur om, fapt greu de explicat sau 
de scuzat! 

După crimă, legionarii au oprit 
o maşină care trecea din întâmplare, 
forţându-l pe şofer să-i ducă la Radio, 
unde au făcut anunţul respectiv. 

În sediul Radioului, legionarii au 
fost arestaţi şi duşi la Prefectura Poliţiei 
Capitalei. După numai două zile, aceştia 
au fost executaţi la locul crimei şi lăsaţi 
pe caldarâm 73 • 

S-a dispus organizarea de 

Să slujească Ţara şi Tronul cu credinţă, cu devotament, aşa cum am facut-o eu. 
Să fiu înmormântat la Curtea de Argeş, alături de părinţii mei. 
Voi fi purtat pe car îmbrăcat în verdeaţă şi tras de şase boi." 
21 iulie 1938, Bucureşti 
Ar. Călinescu 

72 Capitala - 24 septembrie 1939 
73 Capitala - 24 septembrie 1939 
74 Capitala- 24 septembrie 1939 
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Chiar în seara asasinării lui A. Călinescu, regele Carol al II-iea a dat un decret regal, 
prin care Gheorghe Argeşanu, având gradul de generel, este numit preşedinte al Consiliului 
de Miniştrii 75 • De remarcat este rapiditatea acestei numiri menite să asigure continuitatea 
vieţii politice româneşti la acest nivel. Iată conţinutul decretului regal: ,,În urma asasinării 
domnului A. Călinescu, preşedintele Consiliului de Miniştrii, Ministrul de Interne şi adinterim 
la Ministerul Apărării Naţionale, pe baza articolului 46 din constituţiune, 

Am decre.tat şi Decretăm: D. General Ghe. Argeşeanu, fost preşedinte ad interim 
al Consiliului nostru de Miniştrii, este numit preşedinte al Consiliului de Miniştrii. 
Dat în Bucureşti 

21 septembrie 1939 
Carol al II-iea 

· CoscluguJ cu rama1IJol• pAmA nl•Jtl al~- fostului . piim mlnltlnl 
.~~~! _llcoa ·din Aloneu fi afoiat pe un ala r de ioo.: 
75 Capitala - 23 seplembrie 1939 

A sfârşit ca şi predecesorul 
său, ucis de legionari, pe 26 noiembrie 
194076

. 

Funeraliile 
În Bucureşti s-a arborat tricolorul 

cernit77 . La orele 11°0
, în toate bisericile 

s-a oficiat un serviciu religios. Corpul 
neînsufleţit al lui Armand Călinescu 

a fost dus de la capela spitalului 
Elisabeta la Ateneul Român, pus în 
rotonda acestuia. În semn de omagiu, 
studenţii au stat toată ziua pe Calea 
Victoriei, în faţa Ateneului Român. 
De dimineaţă şi până la miezul nopţii 

s-a desfăşurat un pelerinaj la marele 
dispărut. Mulţimea imensă s-a încolonat 
pe strada Franklin78„şi adefi lat îndurerată 
şi respectuoasă prin aula Ateneului 
unde sicriul era străjuit de gărzile de 
onoare. Un preot a stat permanent langă 
catafalc, înalţând rugăciuni''. Dintre 
numeroasele coroane, au atras atenţia 

aceea trimisă de Carol al Ii-lea, şi una 
care purta următoarea inscripţie: „Elevii 
clasei a VII-a a liceului Ghe. Lazăr, 

foştii colegi ai lui Barbu Călinescu, fiul 
defunctului''. 

76 Falcan Dan - o victimă a isloriei în Bucureşti. Mat De lsl şi Muz. Voi. XX, pag 49. 
77 Capitala - 24 seplembrie 1939 
78 Capitala - 24 septembrie 1939 
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Serviciul religios a fost asigurat de însuşi patriarhul Nicodim. La orele 930
, au venit 

Carol al II-iea şi „Marele Voievod" Mihai Suveranul, avea o mantie albă, a cavalerilor 
ordinului Mihai Viteazul, iar fiul său purta uniforma vânătorilor de munte. Regele a prins 
„pe perna purpurie" cel mai mare ordin acordat post-mortem. Lângă catafalc suspinele şi 
geamătul copilului rămas orfan şi a soţiei rămasă văduvă. Asistenţa nu-şi poate ascunde 
lacrimile79

• 

La miezul nopţii, accesul mulţimii la catafalc a fost oprit. Cortegiul mortuar a parcurs 
următorul traseu: strada Franklin, Calea Victoriei, Calea Griviţei, Gara de Nord80

. Trenul 
mortuar în care a luat loc familia şi Mihai, s-a pus în mişcare cu destinaţia Curtea de Argeş. 
„Trenul s-a pus în mişcare în acordurile de jale ale muzicienilor în timp ce trupele dădeau 
ultimul onor81

. Presa apărută în prima zi după înmormântare a continuat să-I omagieze pe A. 
Călinescu. Menţionez articolul intitulat „ Plâns de naţie", apărut în Capitala82

• „De ieri pe 
înserate în cripta cavoului părintesc din cimitirul mic de pe culmile Argeşului, A. C. doarme 
somnul de veci." 

Astăzi, pe locul asasinării sale se găseşte o placă comemorativă, iar una dintre străzile 
oraşului îi poartă numele. 

Consideraţii finale 
În anul 1940, bucureştenii au fost deosebit de îndureraţi 81 de trei amputări teritoriale 

succesive: Basarabia şi nordul Bucovinei, nordul Transilvaniei şi cadrilaterul 84
• Din 6 

septembrie 1940, au început să se resimtă rigorile dictaturii militare a lui Jon Antonescu. 
Pe la 22 iunie 1941, România a intrat în cel de-al doilea război mondial. 

SUMMARY 

The Belgian newspaper "XX- I siecle" was writing, in 1939, that Bucharest is striving to 
become more and more occidentalized. The World War II came to disturb the processes 
of modernization of the Romanian Capital. The article presents the measures the city has 
undertaken to prepare itself togo through the war. 

79 Capitala - 25 septembrie 1939 
80 Capitala - 25 septembrie 1939 
81 Capitala- 25 septembrie 1939 
82 Capitala - 26 septembrie 1939 
83 Capitala-3 iulie 1940 şi 4 septembrie 1940 
84 Giurescu C.C„ Giurescu C.D. - citat, pag. 770. 
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