U1' DOCUMENT INEDIT AFLAT ÎN
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SCRISOAREA PRINCEPELUI
CAROL CĂTRE MINISTERUL
D~ RĂZBOI DIN I AUGUST 1919
Ionel

1

Ioniţă

__Renunţările la tron ale princepelui Carol au constituit subiectul mai multor

s~~~ari şi nu este cazul să revenim asupra circumstanţelor şi implicaţiilor gestului

Referitor însă la acest eveniment care a provocat destule probleme la

~ernea respectivă trebuie semnalat un document inedit aflat în colecţiile

uzeului Municipiului Bucureşti.
Bste vorba de scrisoarea datată 1 august 1919 trimisă de locotenent 10
co ~el Carol Principe al României ministrului de război prin care solicită
perrni~iunea acestuia pentru căsătoria cu d-na Ioana Valentina Lambrino.
Inainte însă de prezentarea documentului este necesară o precizare.
La puţin timp după moartea regelui Ferdinand I apare la Bucureşti o
1
ucrare de mici dimensiuni sub titlul „Acte şi corespondenţă relative la renunţările
1
a ltro.n ale fostului principe moştenitor cu reproduceri fotografice de pe origina e 1n anexe (1918-1919-1925)".
d În această broşură pe lângă alte documente sunt prezentate şi scrisorile
~e ~etate şi semnate de pricepere Carol în cele trei momente care au marcat
otarârea sa (1918-1919-1925).
.
Ceea ce devine însă foarte interesant este faptul că din această lucrare
1
ipseşte tocmai scrisoarea care face subiectul acestei prezentări.
bi. O primă concluzie care se desprinde de aici este că cei care au
pu . 1eat documentele respective nu au avut cunoştinţă de existenţa acestei
scrisori.
M Scrisoarea principelui moştenitor Carol se află în colecţia de documente

~- -~.B. sub numărul de inv. 135972. Este scrisă pe hârtie de culoare bleu cu
imensiunile de 33,6 cm pe 42 cm.
Îextul documentului este următorul:
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Bucureşti

România
superior

1. VIIl.1919

Ofiţer

Comandantul
Regimentului Vânători de Munte
către

Ministerul de

Răsboiu

Am onoarea de a raporta
că dorind a mă căsători
cu Doamna Ioana-Maria
Valentina Lambrino, vă rog
să bine voiţi a-mi elibera
cuvenita autorizare, spre
a putea face actele necesare.
Comandantul R.V.M.
Lt. colonel
Carol Principe al României
Scrisoarea către Ministerul de Război nu a fost singura scrisă de Carol şi
1 august 1919. Au fost încă două: una adresată Ioanei Lambrino, cealaltă
regelui Ferdinand.
Scrisoarea către regele Ferdinand, transmisă în copie şi şefilor partidelor
politice făcea cunoscută cea de a doua renunţare la calitatea de Principe
Moştenitor al Coroanei României, atât pentru sine cât şi pentru descendenţii săi
precum şi renunţarea la toate avantajele ce îi erau recunoscute în această calitate.
Despre cea de a treia scrisoare al cărei text l-am prezentat mai înainte
nimeni nu a făcut niciodată nici un comentariu.
De aici apare o dilemă: scrisoarea a fost uitată sau s-a dorit uitarea ei?
datată

SUMMARY
An Unedited Document in the Col/ections of the Municipal Museum of
Bucharest - The Letter of King Carol to the Ministry of war, August 1, 1919.
by Ionel Ioniţă
The paper presents an important document: a letter by which King Carol
II gave up bis prerogatives, in order to marry Mrs. Ioana Valentina Lambrino.
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