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Pentru început consider că este important să facem o incursiune în istoria familiei 
de Hohenzollern, pentru a înțelege mai bine mediul din care provine Regele Carol, 
dar și pentru a aduce la cunoștință câte ceva din viața acestuia, până să fi  ajuns Rege. 
Există mai multe concepții, cu privire la originea familiei de Hohenzollern. Una, care 
pare legendară, spune că familia se trage dintr-un neam vechi, dintr-o familie romană 
ilustră, iar unul dintre strămoșii familiei ar fi  adus de la Ierusalim o bucată din coloana 
(columna sau crucea), pe care a fost răstignit Isus Cristos. O altă concepție se referă tot 
la originea italiană a familiei, care ar descinde din cea numită Collato. Cea din urmă 
viziune, cu privire la originea Hohenzollernilor îi pune în legătură cu seminția suabi-
ană a Burchardilor, al cărui arbore genealogic își întinde rădăcinile până la Carol cel 
Mare. Deși familia de Hohenzollern are o bibliografi e destul de densă, originea sa este 
învăluită în aură de mister, de legendă.

Ceea ce știm cu exactitate se datorează unor atestări documentare cu privire la con-
ții de Zollern, ,,în anul 1061 existau doi conți de Zollern, Burlardu și Wezilo. Spița 
celui de-al doilea s-a stins de timpuriu; aceea a primului a dat multe vlăstare, care la 
rându lor s-au perpetuat pe mai multe linii”.1 Astfel, acea linie suabă, menționată ante-
rior, s-a împărțit în două ramuri principale Hohenzollern-Hechingen și Hohenzollern-
Sigmaringen, prima linie s-a stins, iar cea de-a doua se bucură de o înfl orire formidabi-
lă. Ceea ce este interesant de menționat este faptul că: ,,un vlăstar al familiei, viteazul 
Cavaler Frederic de Zollern, a luat parte la bătălia de la Nicopole, în 1396, luptând 
alături de Voevodul nostru Mircea cel Mare, împotriva Turcilor. A luptat, adică, și el, 
pentru cauza creștină, contra acelorași vrășmași, de sub atârnarea cărora soarta a făcut 

1 Paul Lindenberg, Regele Carol I al României, București: Humanitas, 2004, p. 6.
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ca după 480 de ani să ne scoată, luptând la Plevna, (ceva mai jos de Nicopole), străne-
potul acestui vestit cavaler de Zollern, Domnitorul Carol I-iu”.2

Carol I, pe numele său Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-
Sigmaringen, s-a născut la Sigmaringem la 20 aprilie 1839. Era cel de-al doilea fi u al 
Josephinei von Baden și Karl Anton de Hohenzollern-Sigmaringen. ,,Bunicul său, 
principele domnitor Karl, l-a botezat cu numele său, pe care l-au purtat cei mai strălu-
ciți reprezentanți ai acestei case princiare”.3 Relatările vorbesc despre Carol în tinerețe 
ca fi ind un copil gingaș, delicat la chip și cu un fi zic asemănător unei fete ,, delicat la 
chip și cu un fi zic aproape ca de fată, cu păr închis la culoare și ușor ondulat, el s-a 
bucurat totuși de o sănătate robustă. Se zbenguia cu frații și surorile lui în exuberante 
jocuri tinerești, când zăbovind la Sigmaringen, când în castelul de vară, Inzighofen și 
Krauchenwies, sau în vizită la bunicile lui”.4 Carol a avut parte de o educație foarte 
bună, astfel că a urmat studiile elementare la Dresda, iar apoi a susținut la Műnster un 
examen de sublocotenent de dragoni. „Principele Karl Anton, bucuros de conștiincio-
zitatea fi ului său, a rugat comisia de examinare să nu se călăuzească după alte consi-
derente, ci să-l trateze și să-l examineze pe prinț la fel ca pe oricare alt candidat. Patru 
zile a durat examenul, care pentru prinț nu a fost fără emoții și care i-a prilejuit multe 
momente de neliniște, deoarece nu se mai supusese niciodată la o asemenea probă. 
A trecut-o însă cu califi cativul ,,bine”.5 La 1 ianuarie 1857 a fost numit locotenent se-
cund în suita regimentului de artilerie. Prin urmare ne dăm seama că viitorul Rege al 
României avea o educație riguroasă, în domeniul militar.

În urma abdicării lui Alexandru Ioan Cuza din februarie 1866, a fost instituită o 
Locotenență domnească, alcătuită din Lascăr Catargiu, generalul Nicolae Golescu și 
colonelul Nicolae Haralambie. Senatul și Camera Deputaților a pus în discuție alege-
rea unui nou principe, iar Filip I contele de Flandra (fratele regelui Leopold al Belgiei) 
a fost ales în unanimitate. Dorința de a avea un conducător străin a fost vehiculată 
destul de des la politicienii români, astfel că era o dorință generală care se afi rma-
se din ce în ce mai puternic. Contele de Flandra a refuzat să fi e ales ca principe ro-
mân. Delegația română a bătut drumul Parisului pentru a prezenta lui Napoleon al 
III-lea un alt candidat, pe Carol de Hohenzollern, care a fost privit cu ochi buni. Ion C. 
Brătianu vizitează Dűsseldorf-ul în 18-19 martie și obține acordul de principiu al lui 
Carol, cum că era interesat de alegerea sa în vederea conducerii Principatelor. Brătianu 
îi îndeamnă pe cei afl ați în țară să se prezinte la un plebiscit, în care românii să își dea 
acordul sau nu, cu privire la venirea lui Carol la tron. Întruniți într-o reuniune extra-
ordinară la 29 martie, oamenii politici au decis să ia hotărârea de a chema poporul 
român să se pronunțe, printr-un plebiscit, „dacă voiește să suite pe tronul ereditar al 

2 Alexe Anastasiu, Dinastia regală și poporul român, București: Institutul de arte grafi ce 
,,Convorbiri literare”, 1924, p. 8.

3 Ibidem p. 7.
4 Ibidem, pp. 8-9.
5 Ion Mamina, Regalitatea în România 1866-1947, București: Compania, 2004, p. 17.
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Principatelor Unite Române pe principele Carol-
Ludovic de Hohenzollern sub numele de Carol I”.6 
Plebiscitul a fost în favoarea lui Carol, astfel că la 8 
mai acesta a pornit spre Principate având să ajun-
gă la 10 mai 1866 la București, unde este primit de 
mulțimea entuziasmată și de ofi ciali. ,,Se știe că în 
toate lucrările mari omenești începutul este foar-
te greu. Iar când e vorba să reîntemeezi o țară și 
să faci ca să dureze aceace s’a înfăptuit cu osârdia 
ta și cu jertfa atâtor generații (rânduri) de martiri, 
se cere nu numai muncă și noroc dar și pricepere 
multă, tact și răbdare. Regele Carol a avut aceste 
calități. Iar mai presus de toate a avut o conștiin-
ță clară (cunoaștere și judecare limpede) a datoriei 
sale de cetățean și de conducător al destinelor Țării 
și a soartei neamului românesc”.7

Din meritele lui Carol I, din timpul în care s-a afl at la conducerea României me-
rită să amintim: adoptarea Constituției din 1866, obținerea independenței în 1877 și 
proclamarea Regatului în 1881. „Este netăgăduit lucru ca întâile pregătiri ale țării sub 
Domnitorul Carol: înfi ințarea așezămintelor de temelie (fi nanțele, școala, biserica, 
armata, administrația, justiția etc.) au avut drept țintă marile rezultate ce s’au atinsu 
treptat, precum: Independența Țării (neatârnarea de sub Turci); liberarea și alipirea 
Dobrogei, adică libera eșire la Mare (1877-78); înălțarea Țării la rangul de Regat (1881); 
întărirea graniței de sud a Dobrogei prin câștigarea Cadrilaterului (Dobrogea nouă) cu 
Durostorul (Silistra) cetatea lui Mircea cel Mare (1913) etc.”.8

Pentru a sărbători 25 de ani de la sosirea lui Carol I în România, în anul 1891 a avut 
loc serbarea unui Jubileu regal. Această aniversare a fost gândită, pentru a-i aduce me-
rite suveranului, deoarece în perioada în care Carol era la conducerea României, țara 
s-a dezvoltat în mai toate domeniile. S-au obținut meritele din punct de vedere politic: 
adoptarea unei constituții, obținerea independenței, proclamarea regatului; dar și me-
rite în alte domenii precum: dezvoltarea și modernizarea societății. „Romînia din 1891 
numai este țara vasală din 1866; într-un interval atât de scurt ea a parcurs repede uă 
cale imensă. Regat în plină prosperitate, țera noastră serbătorește cu dragu aniversarea 
unei Domnii de 25 de ani plină de activitate, în timpul căria s’a lucrat la regenerarea 
sa cu deosebită stăruință, și asigurată în existența ei numai are altă ambițiune de cât 
cucerirea progresului”.9 Tot în această categorie a progresului se cuvine să menționăm 

6 Ibidem.
7 Alexe Anastasiu, op.cit., p. 8.
8 Ibidem, p. 11.
9 Nicolae Garofi ld, Domnirea de 25 de ani a M.S. Regele Carol I și jubileul aniversării acestei dom-

niri: 10 mai 1891, Buzău: Tipografi a și Librăria A. Davidescu, p. 26.
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și progresul culturii naționale, care a evoluat prin înmulțirea instituțiilor de învăță-
mânt, atât inferior, cât și superior. ,,Instrucțiunea publică, cultura limbei și literaturei, 
a sciințeloru și arteloru au luat mare aventu sub Regele României. Pe lângă înmulțirea 
scóleloru primare și secundare de ambe-sexe, s’au înmulțitu și desvoltatu sub diferite 
guverne, facultățile de medicină, de dreptu, de scințe, de litere și de teologie, cari atra-
fu tineri studioși și din șerile vecine. S’a mai înfi ințatu scóla de poduri și șosele, labora-
tore de chimie, scóle agricole și profesionale; s’au desvoltatu scolele militare, semina-
rele, scólele centrale și normale de tineri și de fete, iar din inițiativă particulară avemu 
,,scóla pentru invețătura poporului românu”, unu Atheneu monumentalu etc.”.10

Toți locuitorii erau conștienți de acțiunile realizate, astfel Președintele Senatului 
afi rmă: ,,Sub Carol I, România A dobândit Independența, A devenit Regat, A redat 
armatei vechea ei splendore. A continuat opera împroprietărei țeranilor. A fost înzes-
trată cu Constituțiunea cea mai liberală din Europa. S’a dat uă mare desvoltare înve-
țământului public, S’au ridicat biserica și monumentele religiose, S’au consolidat fi -
nanțele Statului și creditul public. S’au creat căile ferate și s’au desvoltat căile ordinare 
de comunicație, S’au făcut nenumerate instituțiuni cari au dat un avînt puternic agri-
culturei, comerțului și industriei. România e azi un stat modern care se desvoltă prin 
propriile sele puteri și a devenit un factor însemnat al păcii și al liniștei generale”.11

Tot cu ocazia Jubileului s-au compus și diferite poezii, unele dintre ele aduceau 
merite Armatei și lui Carol, altele doar lui Carol, de asemenea, se aduceau merite și 
ostașilor români implicați în luptă. Un sonet care a fost publicat onorându-l pe Carol, 
are următoarea cuprindere: „Vitezu în fruntea oastei ce luptă pentru țeră/ Sburași, mă-
rite Domne, cu peptu’nfl ăcăratu;/ Sfi dași arme dușmane ce varsă focu și pară/ Dar nu 
spăiment’unu sufl etu ce țeri-i devotatu/ Sublimu curagiu, credință, virtute militară/ In 
peptu-Ți admirară ostașii ‘Calafatu;/ La Plevna, în marea luptă Românii salutară/ Pe 
domnulu bravu ce stegulu cu glorie-a purtatu !”.12

Și Regina, sub pseudonimul Carmen Sylva, a publicat un album literar, care cu-
prindea cugetări și poezii. ,,Regina Elisabeta a fost cunoscută de cărturarii din toată 
lumea sub numele de Carmen Sylva”, fi ind o renumită scriitoare; iar de către ostașii 
noștri de la Plevna, de veteranii războiului de la 1877/78, precum și de întregul po-
por.13 În introducerea albumului se găsea un omagiu adus lui Carol: „Astă-zi se împli-
nesc 25 de ani de când Carol I, a pășit pe teritoriul românesc, de când țara aceasta ‘l-a 
ales domn al Principatelor-Unite, sfârșind astfel cu o epocă în care pretendenții la tron, 
iscau o mulțime de turburări cari împedeca România de a-și urma în pace, calea pro-
gresului, calea civilizațiunei. Astă-zi țara întreagă serbează cu fericire cei 25 de ani ai 
domniei liniștite, a domniei Aceluia care pe câmpiile Bulgariei, Ne-a câștigat indepen-

10 Sava N. Șoimescu, Jubileul de 25 de ani alu domniei Majestății sele Regelui Carol I sau cununia de 
argintu: 10 maiu, București: Lito-Tipografi a Carol Göbl, 1891, p. 29.

11 Nicolae Garofi ld, op.cit. p. 26 .
12 Sava N. Șoimescu, op.cit. p. 51.
13 Alexe Anastasiu, op.cit., p. 12.
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dența înălțându-te astfel la rangul de 
regat. Serbătoarea aceasta, e serbătoa-
rea tuturor acelora cari ne sunt amici, 
aparținând ei ori cărei credințe, ori 
cărei națiuni. În analele României, pe 
paginile neuitărei, această serbare va 
fi  scrisă cu litere de aur, slujind astfel 
tuturor generațielor viitoare, drept o 
pildă de înalt patriotism, săvârșit de 
țara de la 1866, cari a hotărât aducerea 
lui Carol I pe tronul strămoșilor noș-
tri, Mircea și Mihai”.14 Cu operele ei, 
Regina Elisabeta a reușit să aducă o 
recunoaștere a Tronului și a Dinastiei 
domnitoare și în afara granițelor. ,,Cu 
operele ei (cărțile) tipărite și răspân-
dite în toată lumea și cu faptele ei de 
bunătate și de caritate (milă), Regina 
Elisabeta a sporit cu laudă renumele 
Tronului și Dinastiei domnitoare ro-
mâne, fi ind stimată și prețuită atât în 
țară, cât și peste hotarele țării. Puțini 
Suverani în lumea aceasta au avut darul și ocaziunea să câștige pe drept, de la supu-
șii lor, atâta iubire, respect, devotament, și recunoștință, cât a câștigat Regele Carol și 
Regina Elisabeta de la poporul roman”.15

A fost întocmită o programă, potrivit căreia se anunțau zilele serbărilor Jubileului 
și orele, respectiv locurile, unde aveau să se organizeze activități. Astfel, primarii co-
munelor urbane și rurale din țară conform programului la data de 9 Mai, seara erau 
nevoiți să fi e la București. Tot în data de 9 Mai seara, aveau să se ofi cieze simultan ser-
vicii religóse în bisericile din toată țara. Punctul culminant al acestei zile se desfășura 
la: ,,81/2 ore sera tote musicili militare din garnisóna București va executa retragerea 
cu facle la Palat, plecând din piața St. Gheorghe-Nou”.16

Ziua cea mare era cea de 10 Mai. Astfel, de dimineață Capitala va fi  salutată de 
trei salve de artilerie. Această zi aducea o emoție pe care toți locuitorii Bucureștiului 
o simțeau, deoarece se afl au în pregătiri pentru serbarea Jubileului. Străzile erau îm-
podobite cu stindarde, ghirlande de fl ori, arcuri de triumf, ornamente așezate în toate 
locurile, pe unde vor trece Regele și Regina. ,,La capul calei Victoria, ,,la șosea”, se 

14 Jubileul de 25 de ani al Maj. Sale Regelui Carol I: 1866-1891: album literar, București: Tipografi a 
Joan Weiss, 1891, p. 1.

15 Alexe Anastasiu, op.cit. p. 12.
16 Nicolae Garofi ld, op.cit., p. 27.

Membrii Guvernului la 1891
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ridică un splendid arc de triumf monumental care va fi  iluminat cu electricitate; în 
curtea Palatului Regal din calea Victoriei sunt așezate stindarde și pregătiri pentru uă 
frumósă illuminațiune cu gaz aeriform și lumină electrică; în piatz a teatrului Național 
și pe clădire suntu asemenea așezate tuburi de gaz în tóte formele și lampióne electrice 
și tot astfel pe d’a lungul bulevardelor, de la Palatul Cotroceni până la ,,piatz a Moșilor. 
Brazi vii, verzi și frumoși sunt așezați în tóte părțile că ți pare, mai cu semă vezând mi-
ile de costume naționale, cu care sătenii ce circulă pe strade că sunt îmbrăcați, ‘ți pare 
zicu, că muntele cu tóte frumusețile lui, s’a coborât în București …”.17 Pe lângă popula-
ția din București se adaugă acestei sărbători și vizitatorii care veneau cu trenurile. ,,Uă 
circulație de lume cum nu s’a mai vezut vreo-dată în București pe strade și trenurile 
aduc necontenit mii de căletori din tóte direcțiunile”.18

Regele primea felicitări din partea mai multor personalități politice importante 
ale vremii, dintre care amintim pe: Excelența Sa D. Hoorickx, trimis extraordinar și 
Ministru plenipotențiar al Belgiei; Excelența Sa Sir Lascelles, trimis extraordinar și 
Ministru plenipotențiar al Marii Britanii; Excelența Sa D. De Bulow, trimis extraordi-
nar și Ministru plenipotențiar al Germaniei, dar și pe alții precum D. Marinovitch, care 
era însărcinat cu afaceri al Serbiei; D. Curtopassi, Ministrul plenipotențiar al Italiei. 
Toate aceste personalități au intrat în audiență cu regele și au oferit regelui sincere 
felicitări cu ocazia împlinii a 25 de ani de când era conducător al românilor. Alte feli-
citări și urări de bine au fost transmise și de persoane importante românești precum: 
o numeroasă delegație a personalului Căilor ferate române, în frunte cu D. Olănescu –
Ministrul lucrărilor publice; D. Duca – directorul general al drumurilor de fer care ține 
și un discurs în Sala cea Mare de ceremonie în care rememorează modernizările din 
punct de vedere al infrastructurii. ,,Sire, sunt acum 25 de ani, mijlócele de comunicați-
une în România era, în afară de calea Dunărei, aprópe nule. Astă-zi 2.500 kilometri de 
cale ferată, ca și arterele în corpul omenesc, ducŭ viața în tóte unghiurile Patriei nostre. 
Cât de mare este deosebirea între atunci și acum! Și cui datorim acestă schimbare dacă 
nu Voei, Sire, Celui care ne-a dat neatârnare, glorie și mărire; Celui care ne-a dobîndit, 
prin bărbăție, prin sîrguință și nemărginită credință și dragoste, un loc însemnat între 
neamurile luminate; Celui de la care ne-a venit întru tóte ajutor și bine în acest pătrar 
de secol ce se împlineșce azi”.19

Carol I a primit și daruri cu această ocazie de aniversare. „Societatea Furnica” 
aduce felicitări conducătorului și totodată, aduce și un cadou ,,un obiect mic, produs 
românesc, ca omagii de recunoștință și devotament”.20 Cadoul consta într-o broderie 
românească ce era încadrată într-o ramă cioplită în lemn aurit. Din partea Armatei a 
primit un „Album” legat în piele cu diferite ornamente în relief care reprezentau de-
corațiile înfi ințate în timpul războiului de la 1877. Pe prima pagină a „Albumului” se 

17 Ibidem, p. 30.
18 Ibidem.
19 Ibidem, p. 31.
20 Ibidem, p. 32.
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afl a portretul Regelui, e a doua pagină se afl a familia Principilor moștenitori, pe a treia 
pagină se afl a portretul Ministrului de război. Carol mulțumi: ,,Mulțumesc din sufl et 
pentru cuvântarea patriotică, care a încălzit inimile noastre. Sunt adânc mișcat că ar-
mata a ales a 25-a aniversare a resboiului spre a’Mi arăta din nou printr’un semn vădit, 
dragostea și credința sa. Primesc aceste frumoase daruri, cu atît mai mare bucurie cu 
cât ele’Mi vor aminti timpurile fericite, cari am petrecut împreună și faptele glorioase 
săvîrșite de armată sub ochii Mei”.21 Trupele Armatei se afl au pe stradă și erau alinia-
te în formație pentru a parcurge drumul organizat. În fruntea cortegiului Regal mer-
gea un pluton de jandarmi călare apoi urmau domnii miniștri, domnii generali, apoi 
urma trăsura regală. Cortegiul regal prezenta de asemenea, în încheiere un pluton de 
jandarmi călare. În tot acești timp se auzeau clopotele bisericilor din Capitală, care 
anunțau această zi de sărbătoare. Spre norocul participanților, în ziua de 10 Mai nu a 
plouat, a fost o zi frumoasă, călduroasă, soarele fi ind arzător. De-a lungul trotuarelor 
erau amplasate diferite tribune care erau construite pentru ca publicul să poată admira 
parada. De asemenea, cei care nu au prins loc în tribună se afl au pe drum, pe trotuare 
în picioare, creându-se o îmbulzeală. În ciuda acestei aglomerări de oameni, eveni-
mentele s-au desfășurat într-un cadrul exemplar, nu s-au soldat victime ale violenței 
sau accidente minore. Populația s-a prezentat admirabil și ascultau cu mare atenție 
îndemnurile Armatei și jandarmilor, chiar dacă dorința românilor era una covârșitoare 
în a vedea tot ceea ce se întâmpla pe stradă. Prin urmare, forțele de ordine au cules la 
fi nalul paradei merite, laude și admirație din partea tuturor participanților. Când cor-
tegiul regal se oprește pe Bulevardul Carol, ies din trăsură Regele și Regina. Regele era 
îmbrăcat într-o ținută de general, iar Regina avea un costum de cașmir crem cu mâneci 
largi realizat din pânză românească, iar pe cap purta o pălărie cu fl ori de lăcrimioare. 
Alături suveranilor se afl au și Prințul Ferdinand. Mulțimea îi aclama entuziasmată pe 
membrii Casei Regale. În continuare au loc o serie de discursuri adresate, din partea 
Mitropolitului Primat, Președinților Corpurilor legiuitoare, Președintele Senatului, 
colonelul Rosnovanu (președintele Adunării deputaților rostise discursul în numele 
domnilor deputați). Mitropolitul Primat mulțumește în discursul său lui Dumnezeu, 
pentru că rugăciunile națiunii, s-au împlinit și pentru fi ecare activitate desfășurată în 
România care a dus la dezvoltarea ei și, de asemenea, îi mulțumește pentru ocazia 
de a sărbători jubileul de 25 de ani. ,,Sire, plin de recunoscință pentru asemenea mari 
fapte sevîrșite, mulțumind lui Dumnezeu că V’a ales și condus în mod providențial 
pentru destinele românilor și înfl orirea Sfântei noastre biserici, clerului, prin organul 
Sfântului Sinod, depunem la treptele Tronul sentimentele sale de devotament și iubi-
re, roagă pe Cel A – Tot – Puternic să dăruiască ani mulți și fericiți Majestăței Vostre 
pentru îndeplinirea menirei ce Dumnezeu V’a încredințat. Să trăiți sire!”.22

Președintele Senatului, D. C. Boerescu amintea, în prezentarea sa, despre timpul 
care a trecut de când exista ideea de a aduce la tronul României un principe străin, ast-

21 I. Achimescu, Jubileul de 25 de ani al proclamărei independenței, Bucuresci, 1902, p. 16.
22 Nicolae Garofi ld, op.cit., p. 40.
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fel ideea era vehiculat de aproximativ 35 de ani, iar aniversarea la care participau era cu 
prilejul a 25 de ani de când acestă dorință a românilor s-a îndeplinit. Totodată, cu aceas-
tă ocazie, reamintește și momentul din 8 aprilie 1866, când Carol a fost proclamat domn 
al țărilor sub numele de Carol I și data de 10 Mai 1866 când s-a urcat la tronul României. 
De asemenea, D. C. Boerescu privește, în ansamblu, la faptul că se mai pot împlini mul-
te alte lucruri în următorii ani ,,dar progresul stă în rațiune directă cu îmbunătățirea 
obiceiurilor publice. Când acestea se voru perfecționa, ideile vor face mari cuceriri, și 
guvernele Majestăței Vostre vor lupta, – nu pentru existență, – ci pentru progress”.23

Răspunsul Regelui Carol I către toți cei care au luat parte la discursurile rostite au 
fost de mulțumire. ,,Urările aduse Mie din partea așezemintelor de cultură, le primesc, 
tot-d’a-una, cu deosebită mulțumire, și mai cu semă astăzi, cu prilegiul aniversărei 
Domniei Mele de 25 de ani, bucuria’Mi este și mai deplină când vez împregiurul Meu 
Corpul profesoral, pe representanții învețământului public și pe tinerimea universita-
ră. Un loc ales am păstrat în amintirea și inima Mea tutulor acelora cari sunt chemați a 
respânzi lumina și au falnica menire a pregăti generațiile viitoare”.24 La sfârșitul aces-
tor cuvântări Regele și Regina s-au retras spre teatru, unde la ora 9 s-a dat o reprezen-
tație de gală. În timp ce Carol I și Elisabeta au intrat s-au intonat Imnul național. Alți 
participanți la această reprezentație au fost: domnii miniștri, membrii Corpului diplo-
matic, înalți demnitari ai statului și multe alte persoane importante ale vremii. Familia 
regală a rămas până la sfârșitul reprezentației, care a fost reușită, iar când se îndreptau 
spre ieșire au fost aclamați din nou de mulțimea prezentă și de mulțimea care încă se 
afl a pe străzile capitalei. Majestățile Lor, împreună cu principii s-au retras la orele 11. 
Seara s-a încheiat cu un spectaculos foc de artifi cii în parcul Cișmigiu. ,,La orele 111/2 
Majestățile Lor și Principii Se retraseră în apartamentele Lor. Sera edifi ciile publice, 
tote locuințele și stradele erau splendid iluminate și lumea furnica peste tot în veselie 
și admirare. La grădina Cismegiu focul de artifi cii și fântânele luminose atrăsese atâta 
lume, că aia se strebătea pe une-locuri, de mulțime, chiar pe bulevarde cari presentau 
un aspect feeric din combinațiunea luminei gazului aeriform și lumina electrică”.25 Și 
în ziua de 11 mai, Regele Carol I a primit audiențe, astfel că aniversarea încă nu s-a în-
cheiat cu totul. A primit felicitări din partea Eminenței Sale Monseignorele Constantin 
Costa, Episcopu latin din București.

În concluzie, prima serbare a Jubileului regal a avut activități și evenimente diverse 
pentru public, dar și activități pentru persoanele politice și evenimente, la care publi-
cul nu a putut să participe. Aceste două tipuri de evenimente au fost îmbinate, fără 
nici un fel de manifestări, care să le pună în pericol. Publicul a fost bun, ascultător și 
supus forțelor de ordine, astfel nu a avut loc nici un incident neplăcut, care să pună în 
pericol desfășurarea festivităților.

23 Ibidem, p. 42.
24 Ibidem, p. 48.
25 Ibidem.



217

Jubileul de 25 de ani al Regelui Carol I

Rezumat: În 1891 se împlineau 25 de ani de domnie neîntreruptă a lui Carol, iar acestă lungă domnie 
a fost sărbătorită grandios. Jubileul regal a fost gândit, pentru a-i aduce omagii suveranului, în timpul că-
ruia fusese adoptată Constituția din 1866, obținută, cu eforturi militare și multă diplomație, independența 
de stat a României, iar, la 10 mai 1881, sub conducerea sa, Romania s-a proclamat Regat. În vremea lui 
Carol I s-au adoptat legi și s-au întemeiat instituții, care au modernizat toate aspectele vieții naționale.

La 1 ianuarie 1891 i s-a anunțat Regelui organizarea unei ceremonii jubiliare, acesta a acceptat, 
dar a cerut să nu se facă cheltuieli mari, pentru sărbătoare. Guvernul a ales o comisie specială, care 
să se ocupe de organizarea festivităților jubiliare, care se desfășurau în București. Sărbătoarea avea 
să dureze trei zile, pentru a permite publicului românesc și invitaților să trăiască atmosfera sărbătorii. 
Au fost invitați membrii ai Caselor regale europene, oameni politici și diplomați, din țară și străinătate. 
În ziua de 10 mai 1891 cortegiul regal a defi lat solemn în fața publicului și al reprezentanților politici 
și religioși ai țării. Regele era îmbrăcat într-o ținută de general, iar Regina avea un costum de cașmir 
crem, cu mâneci largi realizat din pânză românească, iar pe cap purta o pălărie cu fl ori de lăcrimioare. 
Alături de suverani, la paradă și discursuri s-a afl at și principele Ferdinand, viitorul rege al României. 
Jubileul regal din 1891 a avut ecou internațional, fi ind apreciat, pentru eleganța și rafi namentul tuturor 
manifestărilor festive.

 Cuvinte cheie: Regatul României, Carol I, Jubileul regal, ceremonie, paradă, cortegiu.

Le jubilé de 25 ans du Roi Carol I

Résumé : En 1891, les vingt-cinq années de règne ininterrompu de Carol sont accomplies et ce long 
règne a été célébré avec grandeur. On pensait que le jubilé royal rendait hommage au souverain, au 
cours de laquelle la Constitution de 1866 a été adoptée, a été atteint avec des efforts militaires et beau-
coup de diplomatie, l’indépendance de la Roumanie, et le 10 mai 1881, sous son règne, la Roumanie 
a été proclamée Royaume. À l’époque de Carol I, des lois ont été promulguées et des institutions ont 
été créées, qui modernisent tous les aspects de la vie nationale.

Le 1 janvier 1891, le roi a été annoncé pour organiser une cérémonie du jubilé, il a accepté, mais 
a exigé de ne pas faire de grandes dépenses pour la fête. Le gouvernement a choisi une commission 
spéciale pour gérer les célébrations du jubilé qui ont eu lieu à Bucarest. La fête prendrait trois jours 
pour permettre au public et aux invités roumains de se réjouir de l’atmosphère de célébration. Ont été 
invités des membres des Maisons royales européennes, des politiciens et des diplomates du pays et de 
l’étranger. Le 10 mai 1891, le cortège royal a défi lé solennellement devant le public et les représentants 
politiques et religieux du pays. Le Roi était vêtu en costume de général et La Reine portait un costume 
en cachemire crème, avec de manches larges en tissu roumain, et sur la tête un chapeau avec des 
fl eurs de muguets. Aux côtés des souverains, le prince Ferdinand, futur roi de Roumanie, a participé à la 
parade et aux discours. Le jubilé royal de 1891 eut un écho international, était apprécié pour l’élégance 
et le raffi nement de tous les événements festifs.

Mots-clés : Royaume de Roumanie, Carol I, jubilé royal, cérémonie, défi lé, cortège.


