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Succesorul mieu la Tron primeºte o moºtenire
De care el va fi mîndru ºi pe care el o va cîrmui, 
Am toatã speranþa, 
În spiritul mieu, 
Cãlãuzit fiind de deviza : 
« Tot pentru þarã nimic pentru mine ».

Carol I – « Testamentul Mieu »

Evoluþia acþiunii « Duduia », tãcerea ce a învãluit multã vreme
acest subiect, întoarcerea ºi stabilirea în þarã a fostului rege
Mihai ºi a altor membri ai Familiei Regale fãrã ca guvernul
României sã fi lãmurit cu fostul monarh situaþia celor 42 de ta-
blouri de mare valoare dispãrute peste hotare la vremea cînd
mai era regele acestei þãri m-au determinat sã-mi rezum însem-
nãrile fãcute de-a lungul a 15 ani pentru a le publica. Le pun
astfel la dispoziþia publicului românesc ºi a celor care au drep-
tul ºi datoria sã clarifice definitiv situaþia colecþiei sustrase din
patrimoniul naþional al României. 

Fac acest gest ºi în condiþiile în care fostul suveran benefi-
ciazã în prezent în România de condiþii preferenþiale acordate
de legea românã foºtilor ºefi de stat ºi s-a grãbit sã solicite res-
tituirea bunurilor ce ar fi aparþinut Familiei Regale a României.
Sper cã tablourile ºi colecþia de arme de la Castelul Peleº, care
aparþin patrimoniului naþional al României, nu au fãcut obiec-
tul vreunei tranzacþii secrete între fostul monarh ºi vreunul din
guvernele ce s-au succedat la conducerea þãrii dupã 1990. 

Din datele, informaþiile ºi documentele obþinute de serviciile
noastre secrete în 1978-1986 ºi 1991-1996 – perioade în care
am deþinut calitatea de reprezentant al Serviciului de Informaþii
Externe (1978-1986) ºi al SRI (1991-1996) în cadrul Comisiei
Interdepartamentale de Experþi de pe lîngã Guvernul Româ-
niei – rezultã limpede incriminarea fostei regine Elena ºi a fiului



sãu de scoaterea din þarã în mod ilegal a celor 42 de tablouri
lãsate de regele Carol I moºtenire Coroanei României ca institu-
þie a statului român, deci bunuri aflate în patrimoniul naþional. 

Acþiunea « Duduia »

La începutul anilor ’80, cum spuneam, deþineam funcþia de
ºef al unei unitãþi speciale din cadrul Centrului de Informaþii
Externe al României. Era la puþin timp dupã fuga lui Pacepa,
fugã care a zdruncinat serios Centrul în organizarea sa atît în
þarã, cît ºi în exterior. Perioada de la fuga lui Pacepa pînã la
instalarea mea în noua funcþie a fost cea mai dificilã din în-
treaga activitate pe care am desfãºurat-o în munca de infor-
maþii externe. 

Unitatea AVS includea ºi un domeniu special al muncii ex-
terne consacrat drepturilor patrimoniale ale României ºi bunu-
rile cetãþenilor români, aflate peste hotare. Printre acþiunile
luate în primire la numirea în funcþie se numãra ºi operaþiunea
« Duduia » (numele cu care fostul rege Carol II o alinta pe Ele-
na Lupescu). Acþiunea, destul de veche, fusese deschisã încã
din 1975 ºi conþinea diverse documente prin care se încerca
probarea faptului cã fostul rege Carol II, la plecarea sa din
þarã, în 1940, a luat cu el ºi un numãr de 42 de tablouri aparþi-
nînd colecþiei Coroanei României, printre care ºase semnate de
marele pictor spaniol de origine greacã El Greco. 

Ca urmare, Biroul Permanent al Comitetului Politic Executiv
al CC al PCR, prin comunicarea nr. 4975/4-C/1977, a aprobat
sã se acþioneze pentru redobîndirea de cãtre statul român a
celor 42 de tablouri de mare valoare sustrase din patrimoniul
naþional în perioada 1940-1947 de cãtre membrii fostei Familii
Regale. La dosar exista ºi dovada cã aceste tablouri fac parte din
colecþia constituitã de regele Carol I ºi lãsatã de acesta prin tes-
tament Coroanei României, cu interdicþia de a fi scoase din þarã. 

Dupã preluarea noii funcþii, am fost chemat de directorul
Centrului de Informaþii Externe, care mi-a comunicat cã a fost
invitat la Comandantul Suprem ºi a primit ordin ca de acum
înainte CIE sã se ocupe în mod special de identificarea ºi adu-
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cerea în þarã a celor 42 de tablouri aparþinînd patrimoniului
naþional al României pe care le-a scos ilegal peste hotare fostul
rege Carol II în 1940. 

Comandantul Suprem s-ar fi arãtat complet nemulþumit
de activitatea desfãºuratã de ministerele implicate în aceastã
acþiune ºi a dat ordin ca CIE sã se implice cu toate forþele ºi sã
rezolve problema tablourilor într-un timp cît mai scurt. Direc-
torul CIE mi-a dat ordin sã mã ocup de aceastã acþiune, atrã-
gîndu-mi atenþia cã rãspund personal de executarea acestui
ordin special. Pentru aceasta, mi-a dat mînã liberã sã folosesc
toate posibilitãþile Centrului, menþionînd cã mã subordonez
exclusiv dînsului, urmînd sã-i raportez direct pe parcurs rezul-
tatele obþinute. Mi-a permis chiar sã formez un colectiv spe-
cial de ofiþeri din cadrul Centrului, dacã voi considera necesar.

Colectivul nu a mai fost constituit. Practic, activitatea în
aceastã acþiune am desfãºurat-o de unul singur, apelînd doar
sporadic la lucrãtorii din subordine ºi la ajutorul altor unitãþi
din cadrul Centrului de Informaþii Externe.

Procesul din Portugalia

Din anul 1977 exista pe rol la Tribunalul din Cascais-Lisabona,
Portugalia un proces în revendicare intentat de ministerul de
Finanþe, în numele statului român, Elenei Lupescu, în calitatea
sa de moºtenitoare a defunctului rege Carol II. Regele decedase
la 4 aprilie 1953, la vila Mar y Sol din cartierul Estoril, fosta sa
reºedinþã din Lisabona, Portugalia, unde se stabilise împreunã
cu Elena Lupescu din 1947. 

În telegrama nr. 587 din 14 aprilie 1953, trimisã de Regi-
nald S. Kazanjian, secretar II al Ambasadei SUA la Lisabona,
Departamentului de Stat din Washington, se comunicã urmã-
toarele : « Fostul rege Carol al României a decedat în urma unui
atac cardiac în dimineaþa zilei de 4 aprilie la locuinþa sa din Es-
toril, aproape de Lisabona, unde el locuia din octombrie 1947. 

Regele era sãnãtos, aºa cã moartea sa a venit pe neaºtep-
tate, la vîrsta de 59 de ani. Elena Lupescu ºi fostul ministru
Urdãreanu se aflau cu el în momentul morþii. Serviciul fune-
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rar s-a þinut în casa sa la 7 aprilie, iar ceremonia înmormîntã-
rii, cu onoruri militare, a avut loc la Pantheonul Sf. Vincente
da Fara, avînd în vedere relaþiile sale cu Familia Regalã portu-
ghezã [în acelaºi cavou al Familiei Regale portugheze a fost
înmormîntatã, la 17 iulie 1859, prinþesa Stephanie, sora rege-
lui Carol I al României, care a fost soþia regelui Pedro al V-lea al
Portugaliei – n. n.].

Serviciul religios a fost oficiat de ºeful bisericii anglicane
din localitate. Au participat la funeralii Nicolae, fratele regelui
Carol, prinþul Frederich ºi prinþesa Margareta de Hohenzollern,
ºi prinþul Andrei al Iugoslaviei, care au venit de peste hotare. 

Regele Mihai, fiul decedatului, s-a scuzat cã nu poate parti-
cipa. Au participat ministrul de Externe al Portugaliei, oficiali-
tãþi strãine ºi membri ai corpului diplomatic. » 

O copie a acestei telegrame a fost trimisã ºi Legaþiei SUA
din Bucureºti. Din conþinutul telegramei rezultã cã regele Mihai
nu a participat la funerariile tatãlui sãu, aºa cum ar fi fost normal
ºi creºtineºte. În schimb, la 6 iulie 1953, fostul rege Mihai de-
clanºeazã, în calitate de succesor, prin avocatul sãu, dr. Taborda
Ferreira, toate diligenþele în vederea identificãrii, în SUA ºi Por-
tugalia, a averii fostului rege Carol. La 6 iulie 1953, avocatul
Dr. Taborda Ferreira din Lisabona transmite urmãtoarea tele-
gramã domnului Dallas F. Townsend, directorul Oficiului pen-
tru Proprietãþi Strãine din Washington DC, Statele Unite : 

« Domnilor, 
În calitate de avocat al Majestãþii Sale Regelui Mihai de Ro-

mânia, moºtenitor legitim al averii fostului rege Carol II, de-
cedat la Estoril, Portugalia, la 4 aprilie 1953, am onoarea sã
vã informez asupra urmãtoarelor puncte, rugîndu-vã sã luaþi
mãsurile necesare : 

a. Majestatea sa regele Mihai de România este succesorul
legitim al averii fostului sãu tatã. 

b. Se pare cã o parte a averii care s-a aflat în Statele Unite,
în diferite bãnci, a fost blocatã în timpul rãzboiului. 

c. Întrucît acþiunea succesoralã se aflã în desfãºurare, este
imperativ necesar sã fie blocate toate acþiunile privind aceste
bunuri. 
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d. Deoarece acþiunea succesoralã este deschisã la Tribu-
nalul din Lisabona, care face un inventar al tuturor bunurilor
succesorale, indiferent unde acestea se aflã, ar fi de mare aju-
tor dacã dumneavoastrã aþi putea sã ne furnizaþi informaþii cu
privire la bunurile despre care ºtiþi cã se aflã pe teritoriul Sta-
telor Unite. 

e. Dacã pentru obþinerea acestor informaþii este necesarã
o cerere oficialã bazatã pe documente, vã rugãm sã ne comu-
nicaþi ce demersuri ºi documente sînt necesare. »

La 6 august 1953, prin Departamentul de Stat, se rãspunde
la solicitarea avocatului susmenþionat : « Din datele existente
rezultã cã Regele Carol a avut un cont la banca Chase National
Bank din New York, al cãrui sold era de cca 150 000 de dolari.
Nu au fost gãsite nici un fel de alte proprietãþi ale Regelui
Carol. Contul de la bancã a fost deblocat de Licenþa Generalã
nr. 53 A. »

În urma decesului Elenei Lupescu, intervenit în iunie 1977,
acþiunea de revendicare din Portugalia s-a extins asupra soþiei
lui Ernest Urdãreanu, Monique Urdãreanu, în calitatea sa de
unicã moºtenitoare a Elenei Lupescu. Soþii Urdãreanu au fost
alãturi de Elena Lupescu pînã la decesul acesteia, locuind în
acelaºi cartier al oraºului Lisabona, Estoril. 

Dintr-un prim studiu al documentelor existente la dosar
rezulta cã tablourile ar fi dispãrut undeva între 1940 ºi 1946,
mai precis în anul 1940, datã ce corespundea cu abdicarea lui
Carol II ºi plecarea forþatã a acestuia din þarã. 

La dosarul acþiunii mai existau ºi unele declaraþii date de
persoane ce au avut legãturã cu evenimentele din 1940, pre-
cum ºi o informaþie conform cãreia în Mexic – Carol a locuit
o vreme acolo înainte de a se stabili în Portugalia – printre ta-
blourile aflate pe pereþii locuinþei sale ar fi existat ºi un tablou
de El Greco despre care se presupunea cã ar face parte din co-
lecþia dispãrutã. În plus, la dosar exista ºi o telegramã trimisã,
la 14 decembrie 1976, de ministrul de stat pentru Educaþie ºi
Culturã al Landului Bavaria cãtre Ambasada Republicii Fede-
rale Germane la Bucureºti, avînd urmãtorul cuprins : 
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Colecþiei de Picturã a Landului Bavaria i s-a oferit de cãtre
un comerciant de artã american o picturã de El Greco – portre-
tul canonicului Bossio, pînzã de 116 x 86 cm. Pictura a apar-
þinut înainte regelui Carol II al României, care a luat tabloul
în exil, dupã cum sîntem informaþi de cãtre Galeria de Artã. 

Ministerul de Stat pentru Educaþie ºi Culturã al Bavariei
ar dori sã fie informat dacã Republica Socialistã România re-
clamã pictura sau dacã cumpãrarea acesteia ar putea ridica
dificultãþi ulterior. 

Întrucît Galeria de Artã a Bavariei trebuie sã ia o decizie ra-
pidã, vã rugãm sã ne rãspundeþi în cel mai scurt timp posibil.

Prof. Dr. Klim

Totuºi, documentele existente la dosarul acþiunii nu m-au
convins cã ar proba indubitabil faptul cã regele Carol II ar fi
autorul scoaterii din þarã a celor 42 de tablouri. Credincios
principiului cã, în orice colecþie de date, cele care par evident
corecte conþin în mod sigur erori ºi bazîndu-mã pe experienþa
mea în munca de informaþii externe, am trecut la un studiu apro-
fundat al întregului dosar, analizînd opþiunile pro ºi contra. 

În urma studierii dosarului acþiunii « Duduia », mi-am pro-
pus sã elucidez urmãtoarele aspecte : 

1. în ce condiþii a plecat din þarã fostul rege Carol II în 1940
2. dacã tablourile date dispãrute aparþin Familiei Regale

sau Coroanei României
3. locul în care erau depozitate tablourile la data plecãrii din

þarã a lui Carol II
4. identificarea tabloului lui El Greco care s-ar fi aflat în

Colecþia de tablouri a lui Carol II pe cînd locuia în Mexic
5. identificarea ºi verificarea inventarelor obiectelor de artã

aflate în palatele regale din Bucureºti, Sinaia ºi Sãvîrºin în pe-
rioada 1939-1947, cu audierea unor persoane din þarã ºi din
exterior care puteau sã ne dea relaþii în legãturã cu cele 42 de
tablouri

6. dacã bunurile Coroanei Regale se aflã în proprietatea Fa-
miliei Regale sau aparþin patrimoniului naþional, ca bunuri de stat.

Problema esenþialã ce se punea în aceastã acþiune era aceea
de a opta pentru a merge în continuare pe varianta predeceso-

Testamentul unui rege    1 2 7



rilor mei, aceea de a-l acuza pe Carol, care nu mi se pãrea deloc
concludentã, sau de a gãsi, pe baza unor probe noi, indiscuta-
bile, varianta realã. 

Ca urmare, încã de la început am considerat, contrar sfatu-
rilor avocatului nostru de la Lisabona, cã ar fi util sã am o dis-
cuþie cu Ernest Urdãreanu, cel mai apropiat colaborator al lui
Carol II. Era, de altfel, ºi persoana care cunoºtea cel mai bine
împrejurãrile concrete în care amîndoi au pãrãsit România în
septembrie 1940. 

Problema nu era deloc simplã. Cum Ernest Urdãreanu era
soþul lui Monique Urdãreanu, asupra cãreia se extinsese pro-
cesul nostru în revedicare din Portugalia, în calitatea sa de uni-
cã moºtenitoare a Elenei Lupescu, nu aveam certitudinea cã
voi reuºi sã-l determin sã purtãm o discuþie în absenþa avoca-
þilor. În final însã, Ernest Urdãreanu ºi soþia sa au acceptat o
întîlnire, iar discuþia a avut loc în cadru neoficial, la vila lor din
Estoril, Lisabona. Aceastã discuþie a constituit, prin datele ºi
informaþiile obþinute de la ei, punctul de cotiturã în desfãºura-
rea ulterioarã a acþiunii « Duduia » ºi a determinat mai tîrziu
închiderea pe cale amiabilã a proceselor din Portugalia.

Testamentul regelui Carol I 

Prima mãsurã luatã a fost studierea Testamentului lui Carol I,
scris ºi iscãlit cu propria sa mînã la 19-26 februarie 1899 în
Bucureºti. La pagina 5, în aliniatul 2 al testamentului, Carol I
scrie : « Galeria mea de tablouri tocmai cum este descrisã în
catalogul ilustrat al bibliotecarului meu Bachelin va rãmîne
pentru tot de una ºi în întregul seu în þarã ca proprietate a Co-
roanei României. » Testamentul are ºi un codicil anexat, scris
de Carol I ºi datat decembrie 1911, ambele publicate în Moni-
torul Oficial nr. 147 bis, din 28 septembrie 1914, în care se
specificã : « Colecþia mea de arme din Castelul Peleº va rãmîne
în întregul seu acolo ca proprietate a Coroanei României. » 

Aceste douã documente, reprezentînd ultima dorinþã a rege-
lui Carol I ºi constituind legi de urmat pentru succesorii sãi, au
fost confirmate ºi întãrite ulterior prin « Actul de împãrþealã con-
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venit ºi încheiat de succesorii regelui Ferdinand la Bucureºti,
la 2 decembrie 1927 », în care se menþioneazã : « În consecinþã,
recunoaºtem Majestãþii Sale regelui Mihai : 

a) Castelul Peleº, cu toate celelalte castele ºi stabilimente cu
mobilele cuprinse într’însele, afarã de tablourile ºi colecþiunea
de arme din Castelul Peleº lãsate de defunctul rege Carol Co-
roanei României. »

Prevederile acestor trei documente de necontestat rãspund
în mod definitiv la întrebarea privind colecþia de tablouri ºi co-
lecþia de arme de la Castelul Peleº, ºi anume dacã aceasta con-
stituie sau nu bunuri personale ale membrilor Familiei Regale
a României. Rãspunsul este clar : cele douã colecþii aparþin
Coroanei României ca instituþiei a statului român, ºi nu mem-
brilor Familiei Regale. 

În plus, în nici unul din testamentele lãsate de membrii Fa-
miliei Regale române tablourile ºi colecþia de arme de la Castelul
Peleº nu fac obiectul vreunei mase succesorale. Mai mult, ele sînt
exceptate în mod expres atît în Testamentul regelui Carol I,
cît ºi în Actul de Împãrþealã convenit de toþi succesorii regelui
Ferdinand. 

În ceea ce priveºte colecþia propriu-zisã, în care existã nouã
tablouri semnate de El Greco, ea a fost constituitã de Carol I
prin achiziþii directe, plãtite – aºa cum însuºi Carol specificã în
testament – din fondurile provenite integral din veniturile obþi-
nute de pe domeniile Coroanei Regale. Deci regele Carol I recu-
noaºte în scris cã nu a achitat din buzunarul propriu tablourile
achiziþionate, ci din veniturile obþinute de pe domeniile Coroanei
Regale a României. 

Am cercetat, preþ de mai bine de zece zile, documentele
existente în Arhivele de Stat, Fond Casa Regalã. Am identificat
astfel documente din care rezultã cã regele Carol I a comandat
ºi plãtit integral preþul convenit pentru un total de 219 tablouri
de la consulul german Dr. Felix Bamberg de Messina. Cumpã-
rarea obiectelor de artã s-a realizat în trei etape, eºalonate dupã
cum urmeazã : 95 de tablouri în anul 1879, 74 de tablouri în
anul 1886 ºi 50 de tablouri în anul 1889. 

În ceea ce priveºte sursa fondurilor folosite pentru achizi-
þionarea acestor opere de artã, Carol I menþioneazã urmãtoarele
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în testamentul sãu : « Prin o bunã gospodãrire ºi o severã rîn-
duialã în cheltuieli, fãrã a micºora numeroasele ajutoare,
cerute din toate pãrþile, averea mea a crescut din an în an, veni-
turile Domeniului Coroanei au contribuit, mai ales, la aceastã
creºtere, mulþumitã unei administraþii foarte bune ºi prevãzã-
toare a d-lui Kalenderu, care s-a închinat, cu un devotament
nemãrginit, la aceastã instituþiune [se referã la Coroanã – n. n.]
devenitã aºa de folositoare pentru Þara întreagã ; asemenea
credinciosul meu secretar L. Basset, care a condus trebile mele
cu atîta circumspecþie, cã pot dispune astãzi de sume însemnate
în folosul scumpei mele Românii ºi pentru binefaceri [subl.
n.]. » Am subliniat ultimele cuvinte din frazã, cãci nu le-am
mai întîlnit în textele ultimilor doi foºti regi ai României. 

Catalogul ilustrat al bibliotecarului regal, Léo Bachelin,
cuprinde un total de 214 tablouri din cele 219 cumpãrate. Deci
cinci tablouri dintre cele achiziþionate, conform celor menþio-
nate mai sus, nu au fost trecute de Carol I în colecþia Coroanei
României. Acestea cinci au rãmas în proprietatea Familiei Re-
gale, iar statul român nu a avut ºi nu a revendicat vreodatã vre-
un drept asupra lor. 

Carol II renunþã la tron

În ceea ce priveºte împrejurãrile în care a plecat din þarã fostul
rege Carol II, la 6 septembrie 1940, din studierea documentelor
existente la arhivã a reieºit cã, în condiþiile date, strîngerea ºi
împachetarea a 42 de tablouri, care se aflau rãspîndite în di-
feritele sãli ale palatelor regale din Bucureºti ºi Sinaia, erau
practic imposibile. Dacã a luat tablouri la plecare – ºi s-a do-
vedit cã a luat –, atunci acestea puteau fi doar din cele care se
aflau la îndemînã în acel moment. 

Carol II a fost forþat sã plece din þarã dupã ce generalul Ion
Antonescu a devenit practic ºeful statului. Regele nu a avut
timpul material pentru a organiza un jaf de asemenea proporþii.
Nu am reuºit în nici un fel sã-mi explic cum ar fi putut Carol II
sã plece cu cele 42 de tablouri – era nevoie de timp pentru ca
ele sã fie selecþionate, aduse la Bucureºti ºi împachetate –, afarã
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doar de situaþia în care plecarea sa din þarã ar fi fost premeditatã,
ceea ce nu era cazul. 

În acel septembrie 1940, evenimentele tulburi pentru mo-
narhie s-au derulat rapid. Antonescu i-a cerut regelui sã abdice
în interesul þãrii ºi al armatei. Carol abdicã în favoarea fiului
sãu Mihai, prin proclamaþia din 6 septembrie 1940, ºi în ace-
eaºi noapte pleacã din þarã. 

În scrisoarea trimisã de Antonescu lui Carol, se spune, prin-
tre altele : « Toþi cer abdicarea Majestãþii Tale [...] rãspunderi
grave vor apãsa pe veºnicie asupra Majestãþii Tale dacã nu dã
ascultare imediat ºi fãrã ezitare cererii, care este a Armatei ºi a
Þãrii. » La acest ultimatum ºi dupã convorbirea telefonicã
avutã cu Fabricius, ºeful Legaþiei Germaniei la Bucureºti – Can-
celaria Reich-ului, l-a informat acesta, tocmai consultã mersul
trenurilor pentru a-i indica lui Carol în ce direcþie urmeazã sã
plece –, regele se hotãreºte în decurs de cîteva ore ºi abdicã la
5 dimineaþa. În proclamaþie, el spune : « Vremuri de adîncã tul-
burare ºi îngrijorare trec peste scumpa mea þarã [...] care se
gãseºte în faþa unor mari primejdii. Aceste primejdii vreau [...]
sã le înlãtur trecînd azi fiului meu grelele sarcini ale domniei. »
Mihai depune imediat jurãmîntul de credinþã : « Jur credinþã na-
þiunii române. Jur sã pãzesc cu sfinþenie legile statului. Jur sã pã-
zesc ºi sã apãr fiinþa statului ºi integritatea teritoriului României.

Aºa sã-mi ajute Dumnezeu. »

În decurs de un secol – între 28 august 1848 ºi 30 decem-
brie 1947 –, în familia principilor de Hohenzollern au existat
patru abdicãri. Astfel, ca urmare a miºcãrilor revoluþionare de
la 1848, principele Karl Anton renunþã la ºefia principatului în
favoarea fiului sãu, care purta acelaºi nume, Karl Anton. La 7
decembrie 1848, Karl Anton-fiul cedeazã, la rîndul sãu, suve-
ranitatea principatului de Hohenzollern Coroanei Prusiei. Ur-
mãtoarele douã abdicãri sînt semnate în 1940 de Carol II al
României ºi de Mihai I al României la 30 decembrie 1947. 

Faptul cã regele Carol II nu a avut posibilitatea ºi timpul
necesar pentru a alege, aduna ºi împacheta cele 42 de tablouri,
ºi nici nu a fãcut-o, mi-a fost confirmat ulterior de mareºalul
curþii, Ernest Urdãreanu, în cursul discuþiilor care s-au purtat
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cu el ºi cu soþia sa, Monique, nãscutã Cook, la 21 octombrie
1980, la vila lor din Estoril, Lisabona. La întrebarea despre scoa-
terea din þarã de cãtre Carol II a tablourilor aparþinînd colecþiei
Coroanei României, Urdãreanu a replicat : « Nu a scos nici un
tablou din colecþie ºi nu putea s-o facã, chiar dacã ar fi dorit,
întrucît nu-i permitea timpul. Eu nu am reuºit nici sã-mi iau rã-
mas bun de la mama, care mi-a fãcut bagajele ºi mi le-a trimis
prin aghiotant. Dacã ar fi luat colecþia, nu mai avea nevoie sã-ºi
vîndã timbrele, la care þinea atît de mult. »

În cadrul aceloraºi discuþii, Monique Urdãreanu, destul de
iritatã, a spus : « De ce nu cereþi tablourile lui Mihai, care nu
demult a vîndut printr-o galerie de artã din Paris tabloul acelui
popã de El Greco [s-a referit la pictura Canonicul Bossio, vîn-
dutã în America – n.n.]. Mihai, pe care toatã lumea îl credea
sãrac, s-a îmbogãþit dupã vînzarea tabloului. »

Cele afirmate de Urdãreanu în legãturã cu vinderea tim-
brelor sînt confirmate ºi de Carol II în caietul sãu de Însemnãri
zilnice, nr. 11 K, în care scrie : « Am încheiat tranzacþia cu
Gordon Harmer pentru suma de 48 000 de dolari. Întrucît vîn-
zarea s-a fãcut la negru, timbrele vor fi scoase din Portugalia pe
calea curierului diplomatic. » Cu timbrele nevîndute Carol II
avea sã participe, în acelaºi an 1949, la Expoziþia Filatelicã de
la Londra. 

Tot din pricina dificultãþilor financiare la instalarea sa în
Portugalia – dupã ce fusese forþat sã pãrãseascã Spania, din
cauza originii evreieºti a Elenei Lupescu –, Carol a vîndut pro-
prietatea sa din Franþa de la Coesme, iar cu mobilierul de
acolo ºi-a mobilat vila Mar y Sol, pe care a cumpãrat-o la Es-
toril, lîngã Lisabona, în 1948. Bunurile ce i-au fost sechestrate în
Spania, inclusiv aurul, le-a recuperat ulterior, dupã cum afirmã
Carol în caietele sale de Însemnãri, cu ajutorul fiului sãu, Mihai,
care a predat aurul lui Stavãr. 

Datele ºi documentele obþinute de serviciile noastre secrete
au confirmat încã o datã faptul cã orice informaþie sau docu-
ment neverificate cel puþin pe douã cãi prezintã pericolul real
de-a fi un fals intenþionat sau un neadevãr. Am hotãrît deci sã
mergem mai departe cu verificarea datelor existente în dosarul
« Duduia ». 
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