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CUVÂNT ÎNAINTE 
 

 
Volumul de faţă reuneşte amintirile domnului Radion 

Chiaburu, cu scopul de a le face cunoscute celor interesaţi, 
în special familiei. Un aspect central al biografiei lui Radion 
Chiaburu îl reprezintă perioada 1933-1937, când acesta, 
timp de 5 ani, a fost coleg de clasă (în “clasa palatină”) cu 
Prinţul Moştenitor, Mihai al României.  

Memoriile de faţă au fost culese în perioada 
septembrie-noiembrie 2013, în cadrul mai multor “interviuri 
memorialistice”, la cererea nepoatei protagonistului: doamna 
Blanca Iordan. În total, ne-am întâlnit cu domnul Radion 
Chiaburu de 8 ori: o primă întâlnire “introductivă”, cu 
dumnealui şi nepoata dumnealui, Blanca Iordan, a avut loc 
duminică, 1 septembrie, căreia i-au urmat interviurile propriu-
zise*: marţi, 3 septembrie; marţi, 10 septembrie; joi, 19 
septembrie; marţi, 24 septembrie; joi, 3 octombrie; marţi, 8 
octombrie; marţi, 5 noiembrie. 

______________________________________________________ 
 

* Toate întâlnirile au fost înregistrate cu un reportofon. Subiectul 
fiecărei discuţii este în felul următor: 3 septembrie –am discutat 
despre “Familie, satul natal, studiile primare”, Liceul “Alexandru 
Donici”; am enumerat colegii / profesorii de la "clasa palatină"; 10 
septembrie – am discutat despre Liceul Militar de la Târgu Mureş, 
perioada din aviaţie, refugiul familiei din Basarabia, licenţa în 
drept, reprofilarea pe industria lemnului; 19 septembrie –am făcut 
completări privitoare la “clasa palatină”; am discutat despre (pe 
atunci) Prinţul Mihai; 24 septembrie –am lămurit ultimele aspecte 
neclare, biografice sau legate de “clasa palatină” (ne-am bazat şi 
pe “Amintiri şi reflecţiuni”, de M.Ionniţiu); 3 octombrie (joi) – i-am 
adus d-lui. Chiaburu prima versiune a cărţii (spre a o citi şi a face 
adăugiri/corecturi) şi am clarificat noi informaţii (pe baza unor 
materiale primite prin corespondenţă electronică – la 25 
septembrie 2013 - de la d-na. Florentina Ţone); 8 octombrie – am 
lămurit ultimele chestiuni pentru finalizarea conţinutului cărţii; 5 
noiembrie – ne-am reîntâlnit pentru a vedea restul de fotografii din 
album (pe care la rândul nostru l-am fotografiat) şi a lămuri alte 
chestiuni (în mare parte din perioada aviaţiei). 
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În scrierea amintirilor, am urmărit firul cronologic; am 
încercat să prezentăm “clasa palatină” drept un episod 
special din viaţa lui Radion, din perspectiva sa – completând, 
totodată, relatările sale cu cele ale altor colegi (Lascăr 
Zamfirescu, Ioan Jurchescu, Mircea Ionniţiu). Pentru că nu 
am fost nici primii1 (şi, sper, nu vom fi nici ultimii) care au 
scris despre acest subiect, am încercat să parcurgem toată 
bibliografia pe care am putut-o găsi (în special articole din 
presă şi reviste de istorie). În final, a ajuns (poate în mod 
firesc) partea cea mai dezvoltată a cărţii (ocupă mai bine de 
jumătate din cuprinsul ei).   

De un mare ajutor ne-a fost doamna Florentina Ţone 
care, cu multă bunăvoinţă, ne-a pus la dispoziţie materialele 
scrise de dumneaei referitoare la “clasa palatină” (din care 
nu toate erau accesabile pe internet) şi ne-a dat câteva 
informaţii “din spatele” interviurilor. 

Am folosit prenumele protagonistului, Radion2 (într-o 
adresare familiară) nu din lipsă de respect, ci pentru a uşura 
citirea cărţii (care ar fi fost îngreunată de o adresare formală 
– “domnul Chiaburu”). 

 
 

- Tudor Vişan-Miu, 
 noiembrie 2013 

 
 
P.S.: Menţionez că noi - eu şi fratele meu geamăn, Mihai – nu 
suntem elevi ai Colegiului Naţional “Sfântul Sava” (de care 
“clasa palatină” a aparţinut), ci a unui alt colegiu centenar, 
“Gheorghe Lazăr”.  

______________________________________________________ 
 
1 Meritul de a realiza primul reportaj despre “clasa palatină” (în 
2007) îi aparţine doamnei Florentina Stoian (Ţone), jurnalistă de la 
“Adevărul”. 
2 Precizăm că, la începutul primei versiuni a cărţii, tastasem din 
greşeală “Rodian” în loc de “Radion” – ceea ce trimite la versiunea 
rusească a acestui nume (“Rodion”). 
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FAMILIA. SATUL NATAL. STUDIILE PRIMARE 

 
Radion Chiaburu s-a născut la 10 aprilie 1920, în satul 

Peceştea (Pecişte)1 din judeţul Orhei, în provincia Basarabia 
(dintre Prut şi Nistru), în Regatul României.  
 Tată lui Radion era Nicolae Chiaburu, „ţăran liber” 
care îşi muncea propriul pământ.  

Mama era Elisabeta, „soţie de ţăran”; la ţară, acest 
lucru înseamna o îmbinare între gospodăria casei, creşterea 
copiilor şi munca agricolă.  
 Conform localnicilor, Peceştea este un vechi sat de 
răzeşi2 de pe timpul lui Ştefan cel Mare, "ba chiar mai vechi 
încă decât Ştefan".   
 În acele vremuri, familiile de ţărani aveau mulţi copii. 
Numeroasă era şi familia Chiaburu, Radion fiind primul 
născut, cel mai mare dintre fraţi.  
  
În ordine, după el au urmat (aproximez anul naşterii): 

 ION – cu 1 an şi jumătate mai mic (n.1921 – prin 
toamnă) 

 PARASCHIVA – cu trei ani mai mică (n.1923) 

 ANDREI – cu 8 ani mai mic (n.1928) 

 NINA – cu 10 ani mai mică (n.1930) 

 CONSTANTIN – mai mic decât Nina şi mai mare 
decât Pavel (născut între 1931-1936) 

 PAVEL – cu 17 ani mai mic (n.1937) 
Tatăl lui Radion, Nicolae, avea şi el mulţi fraţi (7-8). 

Mai mare ca Nicolae era Ştefan, care avea mai mulţi fii, 
printre care pe Valentin (n.1915), văr primar cu Radion.  

______________________________________________________ 
 
1
 Astăzi un sat din Republica Moldova (raionul Rezina). La 

recensământul din 2004, avea 1914 locuitori. Cu o sută de ani 
înainte, avea 1600 de locuitori (în 1904, conform „Dicţionarului 
Geografic” realizat de Zamfir Arbore).  
2 (În evul mediu, în Moldova) Țăran liber, organizat în obști, care 
stăpânea în comun pământul satului de care aparținea, dar lucra 
independent (împreună cu familia) lotul agricol repartizat. 
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Numele de familie CHIABURU, al tatălui, nu este 
întâmplător, ci semnificativ: tatăl lui Nicolae, bunicul lui 
Radion, Andrei Chiaburu, era un ţăran bogat, un „chiabur”1. 
Andrei Chiaburu a fost fruntaş al satului, unul dintre cei mai 
bogaţi săteni din Peceştea. Radion nu-şi mai aminteşte când 
bunicul sau a fost împroprietărit cu pământ, dar ştie că l-a 
lăsat fiilor săi, prin împărţire, o partea revenindu-I lui Nicolae, 
tatăl său. Nicolae Chiaburu cumpăra pământ, pe lângă cel pe 
care îl deţinea, ca să aibă să lase moştenire fiecăruia dintre 
copii săi: fetelor, zestre la căsătorie, băieţilor, pământul pe 
care să-l muncească.  

În timpul acestor achiziţii funciare s-a ivit şi o 
problemă juridică: un proces cu nişte moştenitori, referitor la 
5 hectare de teren agricol la hotarul dintre satul Pecişte, care 
era pur românesc, şi satul Puzopca, pur rusesc. Deşi jurist, 
Radion nu cunoaşte detaliile acestui litigiu – care s-a 
terminat în 1940, după ce ruşii au reocupat Basarabia; cu ce 
rezultat, nu ştim – oricum, în noile condiţii, era irelevant. 
Această experienţă l-a marcat în mare măsură pe tatăl său 
încât, ulterior, i-a spus fiului său: "Tu să te faci avocat, pentru 
ca în felul ăsta să mă ajuţi să-mi recapăt pământul pe care l-
am plătit de două ori." 
 Localitatea (Peceştea) având o mare vechime, a fost 
marcată în mod semnificativ de conducerea rusească asupra 
teritoriului, care a durat mai bine de un secol (1812-1918). 
Aceasta a avut efecte prelungite în multe domenii, precum 
organizarea administrativă: localităţile erau organizate doar 
ca sate, şi nu în cadrul unor comune (precum în restul 
teritoriului românesc) – situaţie întâlnită în Basarabia şi 
astăzi.   

______________________________________________________ 
 
1 Cuvânt “chiabur” vine de la turcescul kibar/kiabir, care înseamnă 
„nobil, bogat, înstărit, opulent” sau “politicos, galant”. 
Sensul propriu al cuvântului se referă la ţăranii bogaţi care 
aparţineau burgheziei satelor şi posedau mai mult pământ decât 
puteau lucra singuri (cu membrii propriei familii), folosind pentru 
lucrarea pământurilor şi muncă salariată („colaboratori plătiţi”). 
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Un alt efect de durată a fost „îngheţarea funcţiilor”, 
ocupate anterior de etnia conducătoare (ruşii): chiar şi după 
unirea Basarabiei cu România (1918), românii n-au reuşit 
imediat să ocupe posturile importante (în care în continuare 
s-au mai aflat ruşi), deşi satul Pecişte era „pur românesc”.   
 O altă problemă era lipsa de instruire: românii din 
Basarabia de până la 1918 au avut parte doar de un 
învăţământ în limba rusă, insuficient şi destul de precar. Mai 
mult, ei au fost învăţaţi după alfabetul chirilic (rusesc) – în 
care literele erau diferite şi aveau o grafie specifică – astfel 
încât, după 1918, au trebuit să înveţe alfabetul românesc 
împreună cu şcolarii (copii lor).   

În cele din urmă, nivelul satului a fost ridicat – prin 
educaţie - în două feluri: 

 Prin eforturile celor şcoliţi, veniţi din Regat în 
Basarabia (mai ales „educatorii” – profesori, învăţători). 

 Prin „generaţia interbelică” (din care făcea parte şi 
Radion), prima din sat cu studii, care au urmat liceul şi au 
mers la şcoli superioare (de învăţători, de preoţi, de meserii).  

 
*** 

Radion ar fi început studiile primare la 7 ani, în satul natal 
(Peceştea), în anul 1927. Totuşi, pentru că în primul an a fost 
bolnav, nu a putut merge în prima clasă primară, începând 
studiile deabia la 8 ani. 

Şcoala din sat era nouă, fiind înfiinţată doar de 10 ani 
(1918); de aceea, avea o singură clasă. Aici, Radion l-a avut 
coleg pe fiul preotului, Nicolae Hrişcă.  
 În primii ani, învăţătoare a fost preoteasa satului. Ea a 
fost naşa de botez a lui Radion (naş a fost chiar preotul 
satului).   

În al patrulea an, învăţătorul a fost Efrim Prodan. El a 
pregătit elevii pentru admiterea în liceu. Faptul că directorul 
şcolii primare stătea în gazdă în casa familiei Chiaburu a 
constituit un avantaj pentru Radion, care a putut primi astfel 
o pregătire suplimentară.  

Aceasta s-a resimţit în rezultatul obţinut la admiterea 
în liceu şi performanţa şcolară ulterioară. 
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LICEUL „ALEXANDRU DONICI” 
 

După ce Radion a absolvit 4 clase primare - unde a învăţat 
foarte bine -, tatăl lui a vorbit cu unul din fraţii săi, Ştefan 
(unchiul lui Radion), cerându-i un sfat: la ce liceu să-şi dea 
fiul (care învăţa atât de bine), pentru a-şi continua studiile? 
Ştefan l-a îndrumat spre Liceul de băieţi „Alexandru Donici” 
din Chişinău1, la care propriul fiu (Valentin) încă studia, la 
acel moment (era în clasa a 7-a de liceu, penultima). 
 Părinţii lui Radion înţelegeau bine ce ar fi însemnat 
studiile liceale la Chişinău (aflat la 71 de kilometri distanţă de 
satul Pecişte): să-şi trimită fiul timp de 8 ani departe de casă, 
revăzându-l doar de sărbători (de Crăciun, Paşti şi vacanţa 
de vară), cu perspectiva ca Radion să se stabilească la oraş. 
Au înţeles, totuşi, că acest lucru era în interesul lui, şi au 
hotărât să-l trimită să-şi continue studiile.  

Liceul “Alexandru Donici” din Chişinău era considerat 
“o instituţie care susţinea copiii din familiile mai puţin 
asigurate material, dar care dădeau dovadă de capacităţi”2. 
Pe lângă viitorul profesional al numeroşilor absolvenţi de 
prestigiu ai instituţiei3, o dovadă a acestui fapt este chiar 
performanţa şcolară a lui Radion Chiaburu (după cum veţi 
vedea în continuare).  

Fiind foarte bine pregătit, Radion a trecut examenul de 
admitere în liceu cu nota maximă, „Foarte bine”4.  

După accest succes, a urmat o „aventură livrească”: 
procurarea cărţilor pentru liceu. Pe vremea acea, se găseau 

______________________________________________________ 
 
1 Chişinăul se afla la 71 de kilometri de satul Peceştea. 
2 http://chisinaul.blogspot.ro/2012/04/liceul-alexandru-donici-din-chisinau.html  
3 Au învăţat aici: medicul Grigore Alexandru Benetato (1905-
1972); lingvistul Nicolae Corlăteanu (1915-2005); folcloristul şi 
etnograful Petre V. Ştefănucă (1906-1942). Numele liceului vine 
de la poetul fabulist Alecu Donici (1806-1865), basarabean. 
4 Pe atunci, în Basarabia chiar şi la liceu nu se dădeau note (între 
1 şi 10), ci calificative (“Insuficient”, “Suficient”, “Bine”, “Foarte 
bine”). Această situaţie este similară cu modelul rusesc (note între 
1 şi 5).  

http://chisinaul.blogspot.ro/2012/04/liceul-alexandru-donici-din-chisinau.html
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puţine cărţi tipărite (mai ales în Basarabia), astfel încât 
trebuia să-şi procure manuale deja folosite, ale unor foşti 
elevi. Tot umblând astfel pentru a lua cărţi vechi, s-a 
îmbolnăvit de febră tifoidă. Astfel, în primul trimestru a fost 
mai mult la spital decât la şcoală. 

Totuşi, după ce s-a vindecat, ducându-se la şcoală 
prin luna noiembrie sau decembrie a anului 1932, a fost 
văzut (fiind destul de slăbit) de directorul liceului, care i-a 
spus: «Măi, băiatule, du-te acasă, mănâncă bine de Crăciun, 
şi după aceea vii.... (la şcoală)!». Şi într-adevăr, stând acasă 
de sărbători, s-a refăcut, iar după anul nou a revenit la 
şcoală (în ianuarie).  

În perioada liceului Radion a stat la internat, care avea 
dormitoare rămase de la „Sfatul Ţării”, parlamentul 
Basarabiei, întrucât clădirea liceului1 a fost sediul acestuia 
între 1917-1919.  

Chiar dacă deabia se refăcuse după o boală severă, 
profesorii nu l-au menajat deloc şi au început să-l asculte, 
pentru a-i da calificative. În pofida acestei situaţii, Radion a 
reuşit să ia note între „Bine” şi „Foarte bine”, recuperând 
materia din trimestrul pierdut (lucru care ar fi fost imposibil 
dacă nu ar fi fost bine pregătit încă de la intrarea în liceu).  

A luat însă „Suficient” la o materie care cere mai mult 
decât cunoştinţe, şi anume talent. Despre acest lucru şi 
despre cum a ajuns Radion să-şi continue studiile chiar în 
capitala ţării vom povesti în continuare. 
______________________________________________________ 
 
1
 De-a lungul istoriei ei, clădirea a aparţinut următoarelor instituţii: 

Liceului de băieţi nr.3 (1901-1917), “Sfatului Ţării” (1917-1919), 
Liceului “Alexandru Donici” (1919-1933), Facultăţii de Agronomie a 
Universităţii din Iaşi (1933-1940), Institutului de Limbă şi Literatură 
din Tiraspol (1940-1945), administraţiei sovietice / Institutului 
Agricol din Chişinău (după 1945), Academiei de Teatru, Artă şi 
Muzică din Republica Moldova (după 1990). “Destinul a făcut ca 
edificiul să treacă prin două războaie mondiale (1914-1918; 1939-
1945), o revoluţie (cea bolşevică din 1917) şi câteva cutremure 
devastatoare (10 noiembrie 1940, 4 martie 1977) şi să ajungă prin 
timp până în zilele noastre într-o stare aproape perfectă”. 
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Radion Chiaburu  ca elev al “clasei palatine”,  
în Bucureşti 
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CLASA PALATINĂ 
Notă istorică:  
«Pentru cei care nu sunt la curent cu curiozităţile istoriei 
noastre, trebuie să-i lămuresc că principele Mihai devenise 
moştenitorul tronului când prinţul Carol, tatăl său, a renunţat 
„irevocabil” la drepturile sale la tron. În anul 1927, regele 
Ferdinand a murit, iar tânărul principe Mihai a fost proclamat 
Rege al României. Fiind minor, a fost instituită o regenţă. 
Trei ani mai târziu, la 8 iunie 1930, prinţul Carol a revenit în 
România cu complicitatea unor politicieni care se săturaseră 
de monopolul pe care familia Brătianu şi Partidul Liberal îl 
deţineau cu privire la conducerea guvernului. Sosit la 
Bucureşti, Carol s-a proclamat rege, şi pe fiul său Mihai, 
fostul rege, l-a declarat din nou prinţ moştenitor, cu titlul de 
„Mare Voievod de Alba Iulia”»  
(Mircea Ionniţiu, „Amintiri şi reflecţiuni”, 1993) 

 
O alegere nebănuită 

 
«În 1932, regele Carol al II – lea încredinţa unei comisii o 
sarcină aparte: să bată ţara-n lung şi-n lat şi să-i găsească 
pe cei care-aveau să fie elevi în „clasa palatină” (clasa de 
liceu special înfiinţată pentru viitorul rege Mihai, pe-atunci 
un copil de 11 ani, deosebit de ceilalţi prin titlul de „Mare 
Voievod de Alba Iulia”).  
Carol al II – lea îşi dorea ca fiul său să înveţe alături de 
reprezentanţi ai tuturor categoriilor sociale, proveniţi din 
toate provinciile istorice şi cuprinzând şi câte un exponent 
al celor două minorităţi conlocuitoare: maghiară şi 
germană.  
Clasa (alcătuită la iniţiativa lui Carol şi sprijinită de Dimitrie 
Gusti, ministru al Instrucţiunii Publice) urma să fie alcătuită 
din elevi din promoţia lui Mihai, „buni la minte şi la trup“, 
dintre cei cu media 10 la admiterea în liceu1, şi să 

______________________________________________________ 
 
1 Alte criterii: „alesul” să fie perfect sănătos, să aibă o înfăţişare 
plăcută şi -  la fel de important -  să prezinte  o influenţă benefică  
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funcţioneze într-un pavilion din incinta Palatului Regal. 
Avea să aibă caracter mixt, între liceu civil şi liceu militar: 
integrată Colegiului Naţional „Sf. Sava“ din Bucureşti, dar 
condusă de ofiţeri1. 
Pe-atunci, liceul dura opt ani de zile, urmând celor patru 
ani de şcoală primară pe care voievodul îi făcuse în 
particular cu profesorul Nicolae Saxu. [….]»   
(Florentina Stoian-Ţone, „O şcoală pentru un singur copil”, 
Historia.ro) [1] 

 
*** 

În luna lui ianuarie a anului 1933, profesorul Nicolae Saxu2, 
căutând un elev basarabean şi un fiu de ţăran care să facă 
parte din “clasa palatină”, a vizitat trei licee de la Chişinău, 
printre care Liceul “Alexandru Donici”3. Acolo a evaluat mai 
mulţi elevi, printre care pe Radion Chiaburu. A remarcat că la 
toate materiile avea doar “Bine” şi “Foarte bine”, cu excepţia 
uneia singure: educaţia muzicală (la care a primit “Suficient”).   
 Între evaluarea elevilor şi anunţarea celui ales au mai 
trecut câteva zile. Pentru că rezultatul îl cunoaştem, vom 
observa faptul că alegerea lui Radion a fost problematică din 
două motive: 
1) După ce a fost ales, profesorul Saxu i-a spus: “Pe tine te-

am văzut, băiat isteţ… Mi-am călcat pe suflet, deşi erai 
afon” - adică “am ignorat faptul că nu ştiai să cânţi, 

______________________________________________________ 
 
asupra Prinţului Mihai (pe atunci adolescent), care „de acum 
pentru prima oară lua contact nemijlocit cu ţara, cu fiii ei”. 
1 Direcţiunea: în primii ani – colonelul Traian Eremia Grigorescu 
şi locotenentul-colonel Emil Pălăngeanu; după clasa a IV (1935-
36), comandorul Preda Fundăţeanu şi căpitanul Mircea 
Tomescu; din clasa a VII-a (1938-39), colonelul-adjunct Dumitru 
Dămăceanu şi maiorul Mircea Tomescu (vezi detalii la final: 
„SINTEZĂ: CLASA PLATINĂ”).  
2 Membru al comisiei pentru alăcuirea “clasei palatine”. Fostul 
profesor particular al Prinţului Moştenitor pentru studiile primare 
(1928-1932). Ca pregătire, era profesor de muzică şi de desen. 
3 Alt liceu vizitat a fost Liceul „Alecu Russo” şi “B.P. Hasdeu”. 
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ţinând cont de celelalte calităţi ale tale (inteligenţa, 
aptitudinea pentru învăţătură,….)”. Pusă în felul următor, 
situaţia este impresionantă, deoarece Saxu, care preda 
chiar muzică şi desen, a ales un elev afon (pe Radion) 
tocmai dintre basarabeni (care de obicei cântau frumos). 
Reflectând asupra acestui moment, Radion remarcă “Ce 
şansă am avut, chiar cu o cântare proastă...”.  

2) De asemenea, alegându-l, profesorul Saxu nu a ţinut 
cont de problema vârstei. Pentru că Radion întârziase 
studiile primare cu un an, el era din promoţia Prinţului 
Mihai (clasa I de liceu), dar, ca vârstă, mai mare cu un 
an decât Prinţul şi decât toţi ceilalţi colegi1. “În clasa 
Voievodului, eu eram o greşeală (ca vârstă), fiind cel mai 
mare” (ne spune Radion). 

“Nu ştiu nici acum de ce m-a ales pe mine, că erau o mulţime 
de elevi buni la liceu" – mărturiseşte Radion, “cu o modestie 
de-o vârstă de el” (Laurenţiu Ungureanu), în interviul acordat 
Adevărul (2011) [5] 

 

*** 
La nici o zi după vizita profesorului Saxu, deja începuse să 
apară zvonul că Radion va fi ales pentru “clasa palatină”.  

După ce a primit această ştire excepţională, pentru a-
şi pregăti părinţii de această eventualitate, Radion a scris 
acasă părinţilor: “Mamă şi tată, probabil eu o să plec din 
Chişinău la Bucureşti, pentru că m-au selectat ca să studiez 
în clasa Voievodului Mihai”. Părinţii au avut un sentiment 
între bucuria acestei realizări uimitoare şi tristeţea că se va 
despărţiţi de pământul natal2. Mama chiar plângea, temându-
se că fiul ei cel mare n-o să se mai întoarcă: „Mi-au luat 
băiatul! ... N-o să-l mai văd!....”. Şi totuşi, l-au lăsat să plece. 

______________________________________________________ 
 
1 Spre comparaţie: Radion Chiaburu era născut la 10 aprilie 1920. 
Prinţul Mihai era născut la 25 octombrie 1921. Cel mai mic din 
clasă este Lascăr Zamfirescu, născut la 23 mai 1922. 
2
 El studia deja la 71 de kilometri distanţă de casă, şi avea să 

meargă la Bucureşti, care este cu vreo 400 de kilometri mai 
departe decât Chişinăul. 
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Pentru ei (abia ştiutori de carte) era o diferenţă 
extraordinară ca fiul lor, din satul Peceştea, să ajungă să 
facă liceul la Chişinău (între elevi foarte buni) şi mai apoi, la 
Bucureşti (în clasă cu însuşi Prinţul Moştenitor!). După cum 
vom vedea, în pofida inimaginabilei diferenţe, Radion a reuşit 
să se adapteze, ba chiar să fie dintre cei dintâi!  

Fiind la internat, seara (în timp ce-şi făcea temele 
pentru ziua următoare, stând cu un alt coleg şi „buchisind 
lecţiile”) a venit la el directorul-adjunct: „Chiaburule! Care eşti 
tu?”. „Eu!”, răspunde el. „Hai cu mine la director”. Ajuns în 
biroul directorului, acesta îi spuse: «Elevule Chiaburu, avem 
bucuria să-ţi spunem că ai fost selectat ca să faci parte din 
clasa voievodului Mihai. O să pleci mâine seară la Bucureşti. 
Te va însoţi domnul Pamfil, deputat de Orhei, profesor de 
chimie şi fizică la liceul nostru» - situaţie care l-a lăsat fără 
cuvinte! A doua zi, Radion şi-a făcut “bocceluţa” şi, împreună 
cu deputatul Pamfil, au plecat cu trenul, de la Chişinău la 
Bucureşti, unde l-a dus la Ministerul Învăţământului.  

Acolo, aflându-se la  “direcţia de învăţământ”, Radion 
– însoţit de deputatul Pamfil - a fost oprit de un părinte, care 
l-a întrebat “Ce-i cu tine aici?”. Radion i-a explicat că a fost 
selectat să facă parte din clasa Prinţului Moştenitor. “Da? Şi 
fiul meu a fost selectat să facă parte din această clasă: Dan 
Mavrus”. Acest părinte pe care l-a cunoscut atunci (Ion 
Mavrus) va avea un rol semnificativ în devenirea lui 
ulterioară, după terminarea studiilor (despre acest lucru, mai 
încolo). Fapt este că întâlnirea lor în acel moment a fost 
foarte oportună: binevoitor, domnul Mavrus i-a ajutat să 
ajungă mai repede la Palatul Regal, de pe strada Sfântul 
Ionică, unde deputatul Pamfil l-a dat pe Radion în primire  
căpitanului Petre Petrovici – care i-a fost gazdă la Bucureşti.   
________________________________________________ 
 
Experienţa selectării pentru clasa palatină rememorată de Ionniţiu:  
„Examenul de promovare al clasei a IV-a a marcat o trecere la alt 
stadiu de învăţământ: devenisem aproape licean. [....] Era însă un 
hop: trebuia să izbuteşti la examenul de admitere la liceul ales. Nu 
era  nici o îndoială  la ce  liceu  mă voi  prezenta.  Voi urma drumul  
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Radion în parcul Cişmigiu;  
prima fotografie din Bucureşti 

_____________________________________________________ 
 
bătut de fratele meu, Nicolae. El era înscris la Liceul Spiru Haret. 
[...] Nu-mi aduc prea mult aminte de examenul de admitere. Ştiu 
că proba principală era un examen scris şi că a durat multă vreme 
pentru a afla rezultatul. Între timp, stăteai pe ghimpi şi te întrebai 
dacă nu cumva trebuie să te pregăteşti pentru un alt examen în 
toamnă la alt liceu. Chinurile mele s-au uşurat când am aflat că am  
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_____________________________________________________ 
 
fost admis la Spiru Haret. Dar stagiul meu nu a durat decât un 
trimestru la acest liceu. Îmi amintesc că venisem cu mari ifose la 
liceu, căci nu degeaba fusesem premiantul întâi în toate clasele 
şcolii primare. Dar la liceu lucrurile nu mergeau atât de uşor ca la 
Clemanţa. După câteva note mai scăzute la obiecte la care 
credeam că sunt meşter, română şi geografie, am rămas 
îngândurat şi mi-am dat seama că trebuie să-mi schimb metoda de 
lucru şi că trebuie să iau studiile în serios.   
După ce am început liceul, în mijlocul toamnei, răspunzând la 
telefon o odată în timpul prânzului [....] am aflat că cel care chema 
era generalul Traian (Eremia) Grigorescu (fiul eroului de la 
Mărăşeşti, Eremia Grigorescu – n.n.) de la Palatul Regal. Dorea să 
vorbească cu tata. Am fost foarte impresionat întâi că nu-mi 
aminteam să avem legături cu militari, în nici un caz cu un general, 
dar în special cu cineva de la Palatul Regal. [....] Am uitat curând 
de acest lucru, până când, într-o zi aproape de Crăciun, tata mi-a 
dezvăluit scopul acelei chemări. Fusesem ales, cu un întreg grup 
de elevi de aceeaşi vârstă cu Voievodul Mihai, să fim candidaţi în 
clasa specială care se înfiinţa pentru educaţia moştenitorului 
tronului. Nu pot să spun cât de mândru am fost, cu toate că părinţii 
mei m-au prevenit că era foarte posibil să nu fiu încadrat în 
această clasă şi deci voi rămâne deziluzionat dacă nu sunt ales. Ei 
aflaseră că erau trei candidaţi de la liceul Spiru Haret şi era clar că 
nu toţi vor fi aleşi. Dar tânărul Mircea nu putea să vadă decât un 
rezultat pozitiv. Atunci nimeni nu cunoştea criteriile de 
selecţionare. [....] Ştiu doar că am fost înştiinţaţi să ne prezentăm 
la Palat, la intrarea de pe strada Sf. Ionică în ziua de 30 ianuarie 
1933*. [....] Dar iată-mă destul de înfiorat la uşa din zidul Palatului; 
un ostaş din garda Palatului m-a îndreptat spre o clădire cu două 
etaje. La intrare, un lacheu mi-a spus să urc la etaj şi să întru în 
prima sală pe dreapta. Acolo erau mulţi ofiţeri şi un număr mare de 
elevi. Am recunoscut între ei pe doi colegi de liceu, Dan 
Cernovodeanu şi Radu Câmpeanu, pe ceilalţi nu-i cunoşteam. 
Am stat cu toţii câteva minute într-o tăcere stângace, fiind cu toţii 
tineri sfioşi, impresionaţi de locul unde ne aflam şi ştiind că vom 
deveni colegi cu unii din ei. Ne-a vorbit întâi generalul Grigorescu 
despre rostul  acestei reuniuni  şi că nu sosiseră  toţi cei aleşi,  unii 
candidaţi veneau din provincie. Ne-a spus că în curând va veni şi 
Voievodul Mihai căruia vom fi prezentaţi. Ne-a spus cum să ne 
purtăm.  Ne-am  alinitat cu  toţii  după  înălţime  şi  am  aşteptat  cu 
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În clasă cu Voievodul 
 

„Bunul simţ, mândria de a fi român şi spiritul camaraderesc 
erau trăsăturile care-i defineau pe toţi aceşti copii” – Ioan 
Jurchescu despre colegii săi palatini [7] 
 

 Selectat în ianuarie 1933, Radion a fost ultimul venit 
între „elevii palatini” (din care mulţi se adunaseră la Palat 
încă din toamna lui 1932), după ce se terminase deja primul 
trimestru. El a sosit la Bucureşti la 29 ianuarie, iar a doua zi 
s-a prezentat la palat, astfel că deschiderea oficială a clasei 
a avut loc o zi după venirea lui, la 30 ianuarie 1933.  

La  deschidere, a fost  efectuată o slujbă religioasă de 
către  Părintele  Nicolae  Popescu  (profesorul  de  religie): “o 
________________________________________________ 
 
înfrigurare apariţia posibilului coleg. Atmosfera acestei aşteptări nu 
s-a încălzit cu apariţia ilustrului personaj, care era şi el timid. Ne-a 
strâns la fiecare mâna, la care noi am răspuns fiecare cu un 
protocolar „Să trăiţi Măria Ta!” după cum fusesem sfătuiţi şi ne-am 
spus numele şi liceul nostru. După plecarea lui, ni s-a spus că vom 
fi încunoştinţaţi dacă şi când să ne prezentăm din nou. 
Îmi amintesc vag că nu mult după aceasta m-a chemat directorul 
liceului, profesorul Focşa, să mă informeze că am fost transferat la 
clasa Marelui Voievod de Alba Iulia, că reprezint liceul Spiru Haret 
şi să continui să fac cinste acestei instituţii. După care mi-a urat 
noroc, mângâindu-mi şi ciocul” („Amintiri şi reflecţiuni”, pp.24-25) 
* Data de 30 ianuarie 1933 este probabil imprecisă: atunci a avut 
loc deschiderea oficială a clasei, cu componenţa deja stabilită, nu 
o reuniune preliminară (n.n.).  
O experienţă diferită a avut Ioan Jurchescu, venit în al doilea an de 
liceu (1934):  
«A ajuns coleg cu regele Mihai, pe-atunci "Mare Voevod de Alba-
Iulia", în urma unui anunţ în ziar. În 1932, la inaugurarea liniei 
ferate Caransebeş-Reşiţa, Carol al II- lea făcuse publică dorinţa de 
a avea, în clasa de liceu special înfiinţată pentru şcolirea fiului său, 
şi un copil de "Graniţă", cum era cunoscută partea de sud a 
Banatului. 12 candidaţi, un singur câştigător, în urma repetatelor 
selecţii: Ioan Jurchescu, din satul Petnic, pe-atunci elev la 
Timişoara, la Colegiul "Constantin Diaconovici Loga"» [8] 
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feştanie1 obişnuită, pentru marcarea unui eveniment, 
constând din rugăciuni şi stropirea cu apă sfinţită. Fiecare 
elev avea de spus câte un fragment de rugăciune, pe care 
Părintele Nae Popescu le îmbinase ca o mărturisire de 
smerenie şi credinţă”2.    

La început, în clasă au fost 9 colegi – cu Voievodul 
Mihai inclusiv. „Selecţia a fost făcută inteligent, astfel încât 
nu numai să reprezinte ţara geografic, ci şi clasele sociale şi 
minorităţile” (Mircea Ionniţiu).  

 
În afară de Radion Chiaburu, fiu de ţăran (Nicolae 

Chiaburu) din Basarabia - satul Peceştea, judeţul Orhei, 
ceilalţi 7 colegi, descrişi după profesia tatălui şi provincia 
istorică pe care o reprezentau, erau:  
 Dan Cernovodeanu, fiu de ofiţer activ 
 Ion Dinulescu, fiu de mecanic de locomotivă de la 

Uzinele Griviţa 
 Mircea Ionniţiu, fiu de librar la „Cartea Românească” 

(Nicolae Ionniţiu)3   

______________________________________________________ 
 
1 (S)feştania= slujbă de binecuvântare efectuată pentru marcarea 
unui eveniment - inclusiv deschiderea anului şcolar.  
2 Citat din descrierea feştaniei efectuate în al doilea an (1934), 
similară cu inaugurarea iniţială, făcută de Ioan Jurchescu. 
3
 Mircea Ionniţiu venea, pe linie paternă, dintr-o familie de 

negustori: străbunicul era „staroste de meseriaşi” (conducătorul 
breslei) în Bucureşti; bunicul, Theodosiu (1842-1918), deschisese, 
împreună cu fratele său, Constantin, o librărie (mutată pe strada 
Şelari); tatăl, Nicolae (1880-?), cu studii la Paris, a înfiinţat, cu alţi 
asociaţi, societatea „Cartea Românească”; avea un frate 
(Theodosiu) şi o soră (Mioara) [Cf.”Amintiri şi reflecţiuni”, M.Ionniţiu, 

1993,pp.12-13]. Nicolae Ionniţiu este autorul vol. „Istoria Editurii 
Româneşti” (Ed.Cartea Românească, 1943, Bucureşti, 256 pag.). 

Numele de familie (Ionniţiu, cu varianta „Ioaniţiu”) „este probabil 
derivat de la latinizarea lui Ioniţă”. 
    Mircea a urmat primul trimestru de liceu la Liceul „Spiru Haret” din 
Bucureşti (la care studia şi fratele său mai mare, Nicolae) - împreună 
cu Dan Cernovodeanu (de unde au fost aleşi pentru „clasa palatină”).    
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 Dan Mavrus, fiu de avocat la o societate forestieră 
(Ion Mavrus) 

 Ştefan Popescu, fiu de avocat (Tudor Popescu)* 
toţi din Bucureşti;  
 Tănase Mărgelatu, fiu de factor poştal  

din Muntenia (comuna Crevedia, judeţul Vlaşca);  
 Gheorghe Duşa, fiu de ţăran  

din Ardeal (comuna Toderiţa, judeţul Făgăraş); 
 
„Băieţii s-au prezentat la prima oră sfioşi, dar în scurt timp    
s-au dezmorţit şi, datorită lui Mihai, care era extrem de 
prietenos cu toţi şi vedea în colegi viitorii lui tovarăşi de 
joacă, cei nouă elevi palatini au rămas prieteni pe viaţă.” [4] 

Radion îşi aminteşte bine momentul venirii sale în 
clasă: ‟‟«M-a dus căpitanul Petrovici până la intrare şi mi-a 
deschis Dinulescu Ion, cel mai scund dintre toţi. Fiecare avea 
băncuţa lui, erau pregătite cărţile şi pentru mine». [La un 
moment dat, a venit colonelul Emil Pălăngeanu, unul dintre 
directorii “şcolii palatine”, care l-a adus în încăpere pe 
Voievodul Mihai, prezentându-i-l pe Radion]. Nu-l mai văzuse 
până atunci pe Prinţul Mihai, dar ţine minte bine primele 
cuvinte pe care i le-a adresat viitorul rege: [După prezentări, 
a urmat o primă lecţie, apoi], «în prima pauză, voievodul 
vine, pune mâna pe mine, că eram aşa, mai dezvoltat, şi 
zice: „Tu o să fii în echipa mea. În pauză ne batem cu 
Cernovodeanu”. Ceilalţi elevi se cunoşteau de la începutul 
trimestrului şi se formaseră deja două tabere: una condusă 
de voievod şi una de Dan Cernovodeanu: ne băteam cu 
scuturi, jucam ping-pong, trăgeam cu arcul’’ [1*]  
    

A studia în clasa Prinţului Moştenitor presupunea atât 
anumite privilegii cât şi îndatoriri. Aproape toţi elevii s-au 
adaptat – cu excepţia unuia singur: fiul de poştaş, munteanul 
Tănase Mărgelatu, care, deşi foarte dotat, după primul an (I), 
a fost exclus din „clasa palatină”, pe motive de neadaptare.  

______________________________________________________ 
 

* Tudor Popescu era tatăl cu cei mai mulţi copii din Bucureşti (12!). 
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 În al doilea an (II), în clasă s-au alăturat celor 8 colegi 
rămaşi (inclusiv Voievodul) alţi 4 colegi, ridicând totalul 
„elevilor palatini” la 12:  
 Gheorghe Grămadă, fiu de ţăran 

din Bucovina (comuna Stroieşti, judeţul Suceava) 
 Ioan Gheorghe Jurchescu, fiu de învăţător  

din Banat (comuna Petnic, judeţul Caraş-Severin)1 
 Walter Heltmann, fiu de profesor  

din Braşov, reprezentând minoritatea saşilor (etnia germană)  
 Ivan Paul Kovacs, fiu de preot reformat  

din Târgu Mureş, reprezentând minoritatea secuilor (etnia 
maghiară) 

La deschiderea noului an şcolar (septembrie 1934), 
părintele Nae Popescu a efectuat o nouă feştanie2, diferită 
de prima (30 ianuarie 1933) prin participarea, pe lângă elevii 
creştin-ortodocşi (Voievodul Mihai şi ceilalţi elevi – inclusiv 
Radion), a doi colegi de altă religie (minoritarii): luterană 
(sasul Walter Heltmann) şi calvină (secuiul Ivan Kovacs). 
Evenimentul era mult premergător „ecumenismului atât de 
mediatizat în ziua de astăzi” (I.Jurchescu). Minoritarii erau 
ambii protestanţi (singurii din clasă). Nu erau evrei şi nici 
catolici în această clasă.    

În clasa a V-a a venit, din străinătate, un nou coleg: 
 Lascăr Zamfirescu3, fiu de diplomat (Alexandru 

Zamfirescu) şi nepot de scriitor (Duiliu Zamfirescu). 

______________________________________________________ 

 
1
 Născut într-o regiune de graniţă a Banatului, Ioan Jurchescu a 

urmat primul trimestru de liceu la Colegiul „Diaconovici Loga“ din 
Timişoara (de unde a fost ales pentru a face parte din clasa 
palatină). 
2 Momentul a fost fotografiat, fiind publicat în revista „Realitatea 
Ilustrată” din 12 iunie 1935 (anul X nr.43). 
3 Lascăr Duiliu Zamfirescu, născut la 23 mai 1922 la Berlin, a 
început şcoala în Olanda, la „Sacré-Coeur de Jésus“ (şcoală de 
maici). În perioada copilăriei, a locuit şi şi-a continuat studiile în 
capitalele mai multor ţări (la Rio de Janeiro – în Brazilia; la 
Lisabona – în Portugalia), în care tatăl său (diplomatul Alexandru  
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După al cincilea an, a avut loc o restructurare drastică 
a clasei, prin care majoritatea elevilor au părăsit clasa, cu 
câteva excepţii.  În clasa a VIII-a a mai venit un ultim coleg, 
Constantin Malaxa – fiu de industriaş, înlocuindu-l pe 
Lascăr Zamfirescu, care şi-a continuat studiile la Liceul 
„Sfântul Sava”. 

 
*** 

Prinţul, foarte inventiv, avea porecle pentru toţi colegii 
săi (provenind uneori de la numele de familie, majoritatea 
terminate în vocala „i”): „Chiabi” – pentru Radion Chiaburu; 
„Ioani” – pentru Mircea Ionniţiu; „Dindin” – pentru Dan 
Cernovodeanu; „Helti” – pentru Walter Heltmann; „Jurchi” – 
pentru Ioan Jurchescu; „Zamfi” – pentru Lascăr Zamfirescu.  

În schimb, toţi elevii i se adresau cu „Măria Ta”, fiind o 
gafă să i se spună altfel1: doar Regele Carol al II-lea îi 
spunea „Mihăiţă”.   

 
Elevii palatini aveau pupitre adaptate cu înălţătoare 

(ca „să stea într-o poziţie bună”), conforme cu înălţimea 
elevilor (Dan Mavrus era cel mai înalt, următorul era Radion 
Chiaburu, apoi Voievodul – care în anii următori s-a mai 
înălţat; cel mai scund era Dinulescu). Fiecare elev avea 
propria lui bancă. 

 
 
 

______________________________________________________ 
 
Zamfirescu) era însărcinat de ministrul de Externe Nicolae 
Titulescu să deschidă legaţii ale României. Lascăr a ajuns în ţară 
la 14 ani (în 1936), intrând tot atunci în „clasa palatină” (din al V-
lea an). [Cf.”Frumoşii boieri de altădată: Zamfireştii şi Rosetteştii”, 

Laurenţiu Ungureanu, Historia.ro]. 
1 O asemenea gafă a fost comisă de profesorul academician, 
Părintele Nae Popescu, care i s-a adresat uitând de apelativul de 
reverenţă: „Răspunde tu, voievodule...!” „Clasa a amuţit. Prinţul 
moştenitor a tăcut, dar lecţia şi-a continuat cursul normal” - îşi 
aminteşte Ioan Jurchescu [7].  
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La sfârşitul clasei a IV-a (1936): elevii palatini şi 
profesorii lor. 
PROFESORI: (primul rând de sus): Ion Chirescu (muzică şi 
desen); părintele Nae Popescu (religie); Gheorghe Lazăr 
(istorie); Léon Thévenin (franceză); (rândul următor): Cristian 
Muşceleanu (fizică-chimie); Ion Bratu (matematică); 
Viceamiralul Preda Fundăţeanu (director de studii); Maiorul 
Mircea Tomescu (subdirector al şcolii),  Alexandru Mumuianu 
(ştiinţe naturale). 
ELEVI: (rândul al treilea): Gheorghe Grămadă, Ştefan 
Popescu, Radion Chiaburu, Voievodul Mihai (aflat în 
centru), Mircea Ionniţiu, Walter Heltmann, Gheorghe Duşa; 
(ultimul „rând”) – la stânga: Dan Cernovodeanu, Ion 
Dinulescu; - la dreapta: Ioan Jurchescu, Ivan Kovacs 
(lipseşte Dan Mavrus, care a murit în timpul clasei a IV-a).  
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Elevii clasei palatine  
în faţa Palatului Peleş 

(unde se făcea semestrul 1 al anului şcolar) 
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O gazdă cu noroc 
 

În „clasa palatină”, anul şcolar avea următoarea structură: 
 primul trimestru din şcoală (care începea la 1 

septembrie) se făcea întotdeauna la Sinaia, la 
Castelul Peleş (deoarece Regele Carol al II-lea şi 
curtea sa se duceau acolo), până la vacanţa de iarnă;  

 după Bobotează, în ianuarie, elevii reveneau la 
Bucureşti, „sala de clasă” fiind într-un pavilion din 
incinta Palatului Regal (pe strada Sf. Ionică), lângă 
Casa Nouă, unde locuiau regele şi voievodul1 

 la final, spre vară, era „luna de sinteză” (tradusă prin 
diverse excursii); 
„La Castelul Peleş, şcoala fusese instalată în 

apartamentele reginei Elena, mama voievodului Mihai. Sala 
de cursuri se afla în fostul mare salon al suveranei, mobila 
(anterioară) fiind înlocuită cu pupitrele elevilor. Sala de 
gimnastică fusese improvizată în atelierul de pictură şi 
sculptură al Reginei Elisabeta2. Elevii şi profesorii erau 
instalaţi în camerele adjutanţilor regali şi ale doamnelor de 
onoare (în fiecare cameră dormeau câte trei copii – n.n.). 
„Mihai dormea, de regulă, în foişor, unde dormea şi Carol al 
II-lea, cât era la Sinaia. Dar când pleca regele undeva, 
voievodul venea şi dormea cu noi: în fiecare noapte, într-unul 
dintre dormitoare, că eram împărţiţi în trei camere.” [1*] 

La Bucureşti, organizarea spaţială a palatului a fost 
descrisă de Radion Chiaburu astfel: „La parter, erau sala de 
gimnastică (educaţie fizică) şi diverse cămăruţe, la etajul I – 
sala de curs, cancelaria3, camera cu mese de ping-pong - în 

______________________________________________________ 
 
1 Casa Nouă avea mai multe niveluri: un demisol, un hoch-parter – 
unde dormea Prinţul Mihai, şi un etaj – unde dormea Regele Carol. 
2 Consoarta Regelui Carol I (1866-1914) - unchiul regelui 
Ferdinand (1914-1927), bunicului lui Mihai. 
3 La Palatul Regal existând o singură clasă (clasa palatină), 
cancelaria nu era „plină de profesori” (cum sunt cancelariile în 
general);  într-o  oarecare pauză,  acolo  l-ai  fi  găsit,  cel mult,  pe  
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care luam şi gustarea, iar deasupra, într-un fel de mansardă, 
atelierul de pregătire a lecţiilor pentru următoarele zile 
(programa şcolară)1”.     

*** 
 În ianuarie 1933, cursurile clasei palatine au început 
oficial în Bucureşti (din „al doilea trimestru”). Fiind ultimul 
venit în „clasa palatină", Radion Chiaburu a fost găzduit2 de 
căpitanul Petre Petrovici, ofiţer în Garda Palatului, într-o casă 
vecină cu Palatul Regal. „Eram vecin cu Palatul, treceam 
dintr-o curte în alta”. 

Într-o dimineaţă, locotenent-colonel Emil Pălăngeanu 
(profesor şi la Institutul Militar de Educaţie Fizică, care se 
ocupa de „bunăstarea corporală” a Voievodului) l-a chemat şi 
pe Radion pentru înviorarea de dimineaţă a Prinţului, „ca să 
nu fie singur”. Între 7:00 şi 7:30, „făceam alergări, exerciţii, 
15 minute de gimastică şi apoi ne întorceam fiecare acasă 
pentru a ne pregăti de şcoală".  

Ulterior, înviorarea n-a mai fost făcută cu Pălăngeanu, 
ci cu profesorul de educaţie fizică (Roşală).  

În fiecare zi, orele de curs (de obicei, 5) durau de la 
8:00 la 12:50, sau, în cuvintele lui Radion: „În fiecare zi, la 
8.00, ne strângeam în clasă şi începeam lecţiile. La 10 fără 
10 (9:50) era pauza mare şi ni se aducea o gustare, după 
aceea aveam ore până la unu, când voievodul pleca la masa 
de prânz“ (însoţit de 2-3 colegi ori, în zilele de marţi, de toată 

______________________________________________________ 
 
profesorul care predase ora trecută, pe cel care urma să predea 
ora de după pauză şi poate pe cel care ar fi urmat să predea ora 
viitoare. În rest, profesorii erau la celelalte şcoli la care mai predau 
(pe lângă clasa palatină). 
1 Acolo se aduna o echipă de doi-trei demnitari (posibil din partea 
Ministerului Învăţământului), care realizau materialul special pentru 
lecţiile clasei palatine. 
2 Alt coleg, Duşa Gheorghe, era găzduit de căpitanul Clinteanu, alt 
ofiţer din Garda Palatului (din clasa a II-a, i s-a alăturat şi Ivan 
Kovacs). Toţi colegii erau găzduiţi în clădirile anexe ale 
Palatului, cu câteva excepţii (ex: Walter Heltmann, venit în clasa a 
II-a, a fost găzduit de profesorul de germană, Bernhard Capesius). 
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clasa). Seara, după masa de prânz (dinainte de 17:00 până 
pe la 19:00), Voievodul făcea meditaţii – ca o pregătire 
suplimentară pe lângă cursurile „clasei palatine”. Din nou, 
profesorul meditator l-a chemat şi pe Radion să facă 
meditaţii împreună cu Prinţul, „ca să nu fie singur”. “Făcând 
meditaţii cu Voievodul, am avut o pregătire multiplă”. 

De asemenea, tot datorită apropierii dintre locuinţe, 
Radion îşi pregătea lecţiile pentru a doua zi (temele de 
acasă) împreună cu Voievodul. În acest fel, se puteau sfătui 
împreună asupra anumitor chestiuni. „Nu înţelegea el, mă 
întreba pe mine. Nu înţelegeam eu, îl întrebam pe el”. 

Astfel, având cea mai apropiată locuinţă de Voievod, 
Radion l-a însoţit pe Prinţul Mihai la numeroase activităţi 
„extraşcolare” (precum înviorarea de dimineaţă, meditaţiile şi 
pregătirea lecţiilor), la care alţi colegi în genere nu participau.  

Nu putem să ne abţinem a observa că această situaţie 
împlineşte o veche vorbă: „Cei din urmă vor fi cei dintâi”. 
 

________________________________________________ 
 
O întâmplare interesantă:  

“Despre Magda Lupescu ştiam poate mai puţine lucruri decât 
şţiau colegii mei de clasă. Aflasem că această persoană există 
şi că ea este cauza despărţirii mele de mama. Dar n-o văzusem. 
Mi se spuneau şi multe minciuni. Mi-aduc aminte, era într-o 
dimineaţă, vedeam din palatul mare unde aveam şi şcoala, şi am 
ieşit în grădină ca să mă duc în casa nouă din spatele Palatului. 
Când am ieşit eu pe uşă, din casa nouă, a ieşit şi Magda 
Lupescu pe uşă – şi a dat să urce în maşină. Când m-a văzut, s-
a retras repede. Am auzit cum a trântit uşa. Aşa am văzut-o 
întâia oară, de departe. Şi poate am făcut o prostie, o 
imprudenţă, în fine, dar a doua zi am povestit toată istoria asta, 
care în sufletul meu luase proporţii considerabile, unuia dintre 
colegii mei, (Dan) Mavrus. Îl socoteam ceva mai apropiat de 
mine, altminteri nu i-aş fi spus nimic. Dacă şi fi ştiut că părinţii 
lui întreţineau legături de prietenie cu Magda Lupescu… Prin 
ei, informaţia a ajuns la ea. În fine. După două, trei zile, tatăl meu 
m-a chemat şi mi-a comunicat că a aflat totul, drept care a socotit 
de cuvinţă că e momentul să o cunosc şi eu [….]”  

– Regele Mihai, în “Convorbiri….” (Mircea Ciobanu, editura 
Humanitas, ed.3, 2008, p.136) 
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Profesorii aleşi de Iorga 
 

„Programa şcolară, se spune, nu diferea în linii mari de 
cerinţele pregătirii şcolare ale elevilor care urmau cursurile 
obişnuite ale liceelor din toată ţara. [....] O atenţie specială se 
acorda în şcoală sportului (gimnastică, schi, drumeţie, 
călărie, tenis etc.), element de pregătire considerat, potrivit 
spiritului adagioului latin cunoscut, esenţial pentru asigurarea 
unei armonioase sănătăţi” - Ştefan Ion Ghilimescu [3] 
 

Profesorii clasei palatine “care s-au perindat prin faţa 
învăţăceilor” erau “adunaţi” de la diferite licee sau facultăţi 
din Bucureşti. În alegerea acestora, regele Carol al II-lea s-a 
consultat cu istoricul Nicolae Iorga. 

 
Profesorul de limba şi literatura română era Gheorghe 

Nedioglu, de la Liceul „Gheorghe Şincai” (al cărui director a 
fost între 1919 şi 1939), autorul mai multor manuale şcolare. 

Profesor de matematică a fost Ion Gheorghe Bratu.  
La istorie au predat mai mulţi profesori: în primii ani, 

Enache Ionescu, apoi, în clasa a V-a, Gheorghe Lazăr 
(descendent al faimosului dascăl din Avrig, cu acelaşi nume1).  

Unele lecţii speciale, referitoare la marii voevozi 
(precum Mircea “cel Bătrân”, Vlad “Ţepeş”, Ştefan “cel 
Mare”, Mihai “Viteazul”), erau predate de marele învăţat 
Nicolae Iorga. 

La geografie preda Ion Conea şi, uneori, geograful 
Simion Mehedinţi (1868-1962), autor de manuale. 

Ştiinţe naturale (zoologie, botanică, anatomie) erau 
“acoperite la catedră” de Alexandru N. Mumuianu, iar fizica şi 
chimia, de Cristian Muşceleanu (pe care Radion l-a apreciat 
deosebit pentru caracterul practic, aplicat, al lecţiilor sale).  

______________________________________________________ 
 
1 Gheorghe Lazăr (1779 - 1823) este fondatorul primei şcoli cu 
predare în limba română din Ţara Românească, Şcoala de la 
Sfântul Sava din Bucureşti (1818). 
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Religia, limba latină şi, uneori, limba română, era 
predată de Părintele “Nae” Nicolae M. Popescu1 (1881-
1963), academician şi profesor universitar.  

Ca limbi străine2, elevii palatini studiau:  
limba franceză - cu Léon Thévenin (primele 4 clase), apoi 

cu M. Condeescu (din clasa a V-a); şi 
limba germană – cu profesorul universitar, lingvistul şi 

scriitorul Karl Bernhard (1889-1981), cunoscut sub 
pseudonimul Bernhard Capesius3, director al Liceului 
German (din 1923), care ţinea cursuri de istorie a literaturii și 
limbii germane şi la Universitatea din Bucureşti  Facultatea 
de Limbi și Literaturi Străine - Catedra de Germanistică); 
Capesius îl găzduia în casa lui pe sasul Walter Heltmann4. 

Filosofia a fost predată de Ion Zamfirescu (1907-
2001), care a mai ocupat catedra de filosofie la trei 

______________________________________________________ 
 
1
 Fiul lui, Mihai Popescu (1909-1953), a devenit actor. Deşi tatăl 

(Pr.Nae Popescu) a dorit ca el să studieze limbile clasice şi să ajungă 
profesor universitar, această direcţie profesională i s-a schimbat când, 
în 1926, fiind vara într-o vizită la Nicolae Iorga, l-a întâlnit pe actorul 
Vasile Brezeanu, care căuta pe cineva să suplinească un rol lipsă 
(câteva replici) într-o piesă de teatru („Recomandaţia”); Mihai 
Popescu s-a oferit şi a jucat bine, primind apoi un rol mai important în 
1927 (în piesa „Tot ministru”). A dorit apoi să urmeze teatrul. De aici 
până la devenirea sa - un bine-cunoscut actor la Teatrul Naţional - nu 
a durat mult. Din păcate, a murit prematur – neglijând simptome care 
arătau o dereglare cerebrală (mai întâi neurastenie – dezvoltată poate 
pe fondul intensului efort depus pe scenă, apoi o tumoare malignă care, 
la momentul descoperirii ei, nu mai putea fi operată).   
2
 Şi Regele Carol al II-lea vobea fluent trei limbi străine: engleza, 

franceza şi germana. 
3
 Fiica lui, Roswith Capesius, a fost o apreciată pictoriță, 

scenografă, scriitoare și etnografă. 
4
 Observaţie: Născut în Sibiu (unde a fost un timp profesor la 

gimnaziul german), Capesius era specialist în dialectul săsesc: 
după studii la Jena şi Budapesta (de germanistică clasică, filologie   
şi teologie) şi-a dat doctoratul pe acest subiect, la Berlin (1911); 
apoi, în România, a condus lucrările pentru dicţionarul 
dialectului săsesc (1957).  
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liceeprestigioase din Bucureşti: „Sfântul Sava”, „Gheorghe 
Lazăr” şi „Mihai Viteazul” (unde a predat până în 19401). De 
prin clasa a VI-a, s-a predat şi psihologie – de către Vasile 
Băncilă2, profesor la Liceul „Mihai Viteazul”. Lecţii de drept 
le-a predat juristul Ion V. Gruia (1895-1952), profesor de 
drept constituțional și administrativ la Facultatea de Drept a 
Universității din București şi decan al facultăţii (1941-1948). 

În fine, muzica (educaţie muzicală) şi desenul (arte 
plastice) erau predate chiar de Nicolae Saxu - profesorul 
particular cu care învăţase Voievodul în clasele primare (I-
IV), care îşi „prelungise activitatea” ca profesor al 
Voievodului şi în cursul liceal (clasa palatină). Saxu, care mai 
preda şi caligrafia, era de asemenea un cunoscut compozitor 
de corale. Muzică au mai predat Ion Chirescu (care 
conducea corul) şi Florica Muzicescu (care dădea mai ales 
lecţii de pian). Lecţii de desen a predat şi aghiotantul regal 
Dimitrie Ştiubei (1901-1989), ofiţer de marină, care era 
îndrăgostit de pictură. 

______________________________________________________ 
  
1 În acest an şi-a susţinut doctoratul (teza Spiritualităţi româneşti), 
devenind apoi conferenţiar la Catedra de filosofia culturii şi a 
istoriei la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din 
Bucureşti (unde a predat până în 1950 – când a fost „întors” de 
comunişti spre învăţământul liceal, pentru ca ulterior, să fie reîntors la 
Universitate ca profesor de istorie şi literatură universală/comparată 
până la pensionare, în 1968). 
2 Radion nu „l-a apucat” pe V.Bancilă (1897-1979), însă alţi colegi 

(precum Ioan Jurchescu) l-au apreciat drept „un dascăl „cu har”, 
care „s-a distins în mod deosebit prin faptul că dispunea de toate 
însuşirile unui dascăl „total”, în care-şi găseau locul vaste 
cunoştinţe filozofice, talent literar şi de observator, sociolog al 
realităţii româneşti din acea vreme, autor al unei impresionante 
opere din istoria culturii”. O altă apreciere a sa, nu numai ca 
profesor: „Este impresionant orizontul (său) larg de cunoaștere 
[....] curajul cu care abordează, susține și definește diverse teme, 
noțiuni, idei, sugerând sau chiar dând soluții. Se simte familiar în 
spații ca: metafizica, logica, etica estetică, pedagogia, sociologia, 
filozofia culturii și a religiei”. 
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*** 
În clasele I-V, Voievodul era în concurenţă cu Dan 

Cernovodeanu („cei mai bine pregătiţi”). Toţi elevii erau, în 
genere, bine pregătiţi – însă aveau materii pe care le 
preferau altora.  

Radion era bun la toate materiile şi avea toate 
aptitudinile (inclusiv cele sportive), cu două excepţii: muzica 
– adică cântul (după cum am menţionat anterior) şi caligrafia 
(scrisul frumos), cu care avea o problemă: îi lipsea cu 
desăvârşire (şi pentru că n-a avut o pregătire în acest sens). 
Totuşi, deşi scria urât, ce scria era “cu miez”; adică, forma 
grafică putea fi inestetică, dar conţinutul era substanţial.  

De asemenea, era un elev disciplinat, având un 
comportament admirabil. Dovadă pentru acest lucru stă 
faptul că, după 4 clase de liceu, la premierea de la finalul 
anului, după acordarea premiilor pentru studii (locul 1, locul 2 
şi locul 3), Radion şi Voievodul au primit „Premiu de caracter” 
(1936)1.  
…………………………………………………………………………. 
Referitor la Prinţul Mihai, citez două aprecieri similare: „un elev 
sârguincios, excela în cunoştinţe de geografie universală, chimie şi 
fizică” [7]; „era pasionat de geografie şi istorie, dar învăţa 
sîrguincios şi la fizică şi chimie. [....]” [4] 
“Mai pasionat decît de carte, era de mecanică, (motoare), avioane 
şi maşini; cunoştea de atunci aproape toate tipurile de autoturisme 
şi aeronave, modul de funcţionare şi capacităţile lor” [7&4]2 
La alte materii se descurca mai puţin. Dorind să fim eleganţi, decât 
să vă spunem că şi Prinţii „copiază” la teste (ori cer să li „se sufle” 
la ascultare), vom admite că unele materii, pur şi simplu, nu-i 
folosesc în atâtea detalii unui Suveran....  

______________________________________________________ 
 
1 În calificarea generală făcută Voievodului pentru anul şcolar 
1935-1936, i se apreciau următoarele calităţi: „disciplinat şi 
ascultător; modest în toate împrejurările”; „caracter foarte bun”. 
Primind premiul de caracter (1936), lui Radion trebuie să i se fi 
găsit calităţi similare.  
2
 Această pasiune pentru automobile şi avioane i-a fost insuflată şi 

ca urmare a frecventării Şcolii Tehnice a Aeronauticii din Mediaş.  
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*** 
 În anumiţi ani, liceenii trebuiau să-şi procure singuri 
manuale, acestea nefiind întotdeauna date gratuit, asigurate 
din bugetul statului destinat învăţământului. În acest sens, 
elevii palatini aveau avantajul că al lor coleg Mircea era fiul 
lui Nicolae Ionniţiu, unul dintre fondatorii societăţii „Cartea 
Românească” - înfiinţată cu scopul iniţial al editării de cărţi 
româneşti, dar care, cu timpul, şi-a lărgit orizontul iniţial1 - de 
unde îşi puteau procura cu uşurinţă (şi mai ieftin) manuale 
şcolare. „«Cartea Românească» se afla într-o clădire de cinci 
etaje cu faţada pe Bulevardul Elisabeta, între Calea Victoriei 
şi strada Academiei”. Librăria avea o secţie de cărţi 
româneşti („una dintre cele mai importante ale firmei”, care 
„ocupa aproape jumătate din parterul clădirii”) şi o altă secţie 
de cărţi străine („în partea cealaltă a parterului”; aici „se 
găseau, pe lângă cărţile publicate în Franţa, Germania, 
Anglia şi Italia, şi reviste şi ziare din aceste ţări”). „Între cele 
două secţii de cărţi se aflau vitrinele [....] (unde se vindeau) 
stilouri şi creioane automate”. „În fundul parterului [...] se afla 
secţia de papetărie şi, mai în fund, cea unde se vindeau 
articole de pictură şi artă [....] (de aici) obţineam caietele de 
scris, creioanele, blocuri de hârtie de desen şi tuş”2.   

 

*** 
Regele Carol al II-lea „supraveghea îndeaproape 

activităţile profesorilor, programa de învăţământ şi treburile 
generale ale şcolii”, dar totdată „urmărea fiecare elev ce face 
– în interiorul şcolii şi în afara ei” (de pildă, ştia ce preocupări 
au, ce lecturi preferă...)3. 

______________________________________________________ 
 
1
 „Librăria se transformase într-un magazin cu multe lucruri mult 

mai fascinante pentru un copil decât cărţile. Găseai jucării, articole 
de sport şi tot felul de obiecte care atrăgeau pe cei mici” (Mircea 
Ionniţiu, „Amintiri şi reflecţiuni”, p.17). 
2 (op.cit., p.18) 
3 De asemenea, Regele îl urmărea îndeaproape şi pe Prinţul 
Mihai, uneori într-un mod exagerat (de exemplu, îi verifica 
corespondenţa). 
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Regele Carol a cerut în mod expres ca profesorii să 
nu facă niciun fel de diferenţe între Voievod şi colegii săi. În 
fapt, „tânărului prinţ nu i se acordau nici un fel de privilegii 
speciale, deoarece ni se cerea să-l tratăm ca pe un egal şi 
aşa şi făceam” (M.Ionniţiu, „Amintiri...”, p.167). 

Regele avea un pupitru special în clasă, de unde 
putea asista la ore. „Apărea de multe ori în clasă, neanunţat, 
pentru a urmări cum decurgea studiul”. De obicei, participa la 
orele de istorie – la care avea intervenţii directe, făcând 
adăugiri privind detalii mai puţin cunoscute (uneori, despre 
evenimente contemporane cu Măria Sa).  

În fiecare zi, după terminarea orelor (13:00), la 
cererea Regelui, câţiva elevi (2-3) – veniţi „prin rotaţie” 
(uneori după catalog) - stăteau la masă cu Regele Carol al II-
lea. „Pentru a ne scuti de frustrările şi anxietăţile ce puteau 
apărea luând prânzul cu Regele şi cu diferiţi demnitari, ne 
duceam prin rotaţie pentru a ne prezenta în mod uniform în 
faţa regalităţii” (Ionniţiu, „Amintiri...”, p.167). Pe lângă 
„prânzurile cu invitaţi aleatorii” era prânzul general din fiecare 
marţi cu Regele, la care erau invitaţi şi profesorii, şi elevii, de 
la care nimeni nu lipsea. Despre prânzurile cu Regele, 
Radion povesteşte următoarele: la masă, Carol al II-lea 
stătea de vorbă cu fiecare elev („ne ştia bine”).  

Prin aceste mese, Radion consideră: „În felul ăsta, am 
cunoscut toată clasa politică care s-a perindat în perioada 
aceea” (ex: Gheorghe Tătărescu, prim-ministru între 1934-
1937), stând la masă cu personalităţi precum Nicolae 
Titulescu1 - ministru al afacerilor străine (cu mai multe 

______________________________________________________ 
 
1 Nicolae Titulescu (n.4 martie 1882, Craiova – d.17 martie 1941, 
Cannes, Franţa) a fost un briliant om politic al perioadei interbelice, 
de talie internaţională. La Congresul de Pace de la Paris (1918), a 
militat pentru obţinerea unirii cu Transilvania. Din 1921, a fost 
trimis ca delegat permanent al României la Liga Naţiunilor de la 
Geneva, fiind ales de două ori Preşedinte al acestei organizaţii 
internaţionale (1930-31; 1931-32), militând contra „revizionismului” 
unor state (nemulţumite de Pacea din 1918, precum Ungaria, Germania,  
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mandate între 1928-1936), oltean; Alexandru Vaida-Voievod1 
- ilustru politician interbelic, ardelean; Ion Inculeţ2 - ministru 
de interne (1933-1936), basarabean. „La masa de prânz 
erau în jur de 7-9 persoane: Regele, Prinţul, 2-3 colegi, 
adjutantul regal, 2-3 demnitari de stat”.  

Deşi stăteau la masă cu diferiţi demnitari, elevii clasei 
palatine “fuseseră sfătuiţi să discute cât mai puţină politică în 
şcoală” (Regele Mihai, “Convorbiri…”, ed.3, p.126). 

La o asemenea masă, „la o discuţie legată de ce citim, 
mă întreabă Regele ce citesc, şi dacă am citit «Cuore – 
inimă de copil»3. «N-am citit, Majestate”, că eu citeam ce 
citea gazda mea, madam Petrovici, cărţi destul de uşoare4”. 

______________________________________________________ 
 

Italia -care doreau modificarea frontierelor) şi încurajând colaborarea 
internațională în interesul păcii şi securității europene. Ca ministru 
de externe a întemeiat „Înţelegerea Balcanică” (1934) - spre 
asigurarea unei bune vecinătăţi (cu Grecia,Turcia,Iugoslavia). În 
1936 a fost îndepărtat din toate funcţiile oficiale de către Regele 
Carol al II-lea, plecând în exil în Elveţia, apoi Franţa, luptând 
pentru menţinerea păcii până la izbucnirea războiului (1 
septembrie 1939). 
1 Alexandru Vaida-Voevod (1872-1950) a debutat în politică ca 
un ferm susținător pentru drepturile naționale ale românilor din 
Ardeal. După Marea Unire (la care a contribuit), a devenit un lider 
marcant al Partidului Național Țărănesc. Prim-ministru în mai 
multe rânduri - inclusiv în timpul Marii Crize (în 1932 şi în 1933). 
Apropierea lui de Regele Carol al II-lea a determinat răcirea 
relaţiilor sale cu Iuliu Maniu; a ieşit din PNŢ în 1935, fondându-şi 
propriul partid şi devenind unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori 
ai Regelui (în 1938, este numit consilier regal). 
2 Ion Constantin Inculeţ (1884-1940) a fost președintele Sfatului 
Țării al Republicii Democratice Moldovenești (după proclamarea 
independenţei), sub mandatul căreia a fost votată unirea cu 
România (9 aprilie 1918). 
3 Scrisă de Edmondo De Amicis şi apărută în Italia (în 1886), 
cartea este o relatare a amintirilor unui elev din perioada şcolii, 
însoţită de diverse poveşti. 
4
 Deşi Radion nu prea avea bani de cărţi, el avea avantajul de a 

sta în gazdă la căpitanul Petrovici, a cărui soţie (madam Petrovici)  
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După această întâmplare, „într-o zi, într-o pauză (dintre 
meditaţii), m-aud strigat dinspre Casa Nouă de Carol al II-
lea: «Chiabi!», şi-mi face semn să vin. Carol al II-lea a ţinut 
minte că n-am citit «Cuore», a dat prin cineva să cumpere 
această carte, (apoi) a aşteptat să mă vadă într-o zi când 
sunt în pauză, ca să coboare şi să-mi dea cartea..." [1*, 6] 

 
Lecţiile de sinteză 

 

„La finalul fiecărui an, făceam excursii «de sinteză» prin ţară. 
Vedeam cu ochii noştri tot ceea ce învăţasem în timpul 
anului” – Radion Chiaburu 
„Pregătirea noastră s-a făcut după programa obişnuită a 
liceelor din acea vreme, cu singura deosebire că, la fiecare 
sfârşit de an, ceea ce acumulasem în clasă în timpul celor 
trei trimestre, traduceam în natură, vizitând şi învăţând la faţa 
locului” – Ioan Jurchescu  
“Interesante erau în special cursurile de sinteză de la 
sfârşitul fiecărui an. Făceam geografie, istorie la faţa locului – 
intram în câte o ruină sau mergeam pe la mânăstiri – şi chiar 
acolo ni se predau lecţii despre istoria zonei respective, chiar 
acolo aflam amănunte de geografie, de economie. […] Era 
foarte instructiv.” – Regele Mihai I al României1 
 

Către finalul fiecărui an de studii, copiii beneficiau şi 
de o „lecţie de sinteză“ în care cunoştinţele acumulate la ore 
le traduceau în practică, în cadrul unor excursii „în ţară”, cu 
câte-un profesor de-al lor. „Plecau prin ţară cu trenul regal, 
dormeau în corturi sau între zidurile mănăstirilor”. Ideea 
acestor lecţii de sinteză a aparţinut Regelui Carol al II-lea.  

Aceste călătorii durau o lună de zile, iar în fiecare an 
se alegea o anumită regiune a ţării2 – inclusiv „micile 

______________________________________________________ 
 
citea destul de mult. Astfel, putea citit cărţile cumpărate de ea (din 
colecţiile bi-săptămânale de 15 lei, de circa 100 de pagini). 
1 “Convorbiri…”, M.Ciobanu, Humanitas, ed.3, p.145 
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ţărişoare” (cum le numea Iorga): „Ţara Haţegului, Ţara 
Bârsei, Ţara Almajului”. 

În timpul călătoriilor erau vizitate şi studiate: locuri de 
bătălie (ex: Codrii Cosminului, Călugăreni), palate şi cetăţi 
(ex: ruinele cetăţii Suceava, Hotin)1, mănăstiri (Putna2) – cu 
precădere cele pictate pe dinafară (ex: Suceviţa, Humorului, 
Voroneţ, Moldoviţa), muzee, locuri de baştină ale unor 
scriitori (ex: Ipoteşti – Eminescu, Humuleşti – Creangă; 
Mirceşti - Alecsandri3), domnitori, istorici, politicieni; 
complexuri/ situri arheologice, exploatări miniere (ex: mine 
saline la Slănic), clădiri industriale (ex: fabrici), grădini 
botanice sau simple gospodării ţărăneşti din diverse 
comunitaţi rurale. Făceau şi „excursii” la munte, la mare sau 
chiar în Delta Dunării. 

Fiecăruia dintre elevii palatini, prim-ministrul de 
atunci4, Gheorghe Tătărescu (apropiat al Regelui Carol al II-

______________________________________________________ 
 
2 „Lecţiile de sinteză” au fost descrise de Mircea Ionniţiu astfel: 
„Odată, Carol a convins guvernul să doteze şcoala cu două 
microbuze special echipate, astfel încât puteam călători la sfârşitul 
fiecărui an în câte o altă parte a ţării timp de două sau trei 
săptămâni. Cu aceste ocazii studiam caracteristicile regiunii şi 
vizitam monumentele istorice şi obiectele industriale” („Amintiri şi 
reflecţiuni”, p.167). 
1
 La aceste cetăţi, lecţiile au fost ţinute de savantul Nicolae Iorga. 

2 "La Mănăstirea Putna, s-a dormit pe deal, în afara zidurilor 
mănăstirii, în corturi, ca să putem vedea umbra lui Ştefan cel 
Mare, căci, după cum ne spusese stareţul, uneori domnitorul apare 
la miezul nopţii să vadă lăcaşul zidit întru veşnică pomenire" – 
Ioan Jurchescu [7] 
3
 Vasile Alecsandri s-a născut la Bacău (1821), însă spre bătrâneţe 

s-a retras la moşia lui de la Mirceşti – unde a murit (1890), aici 
stabilindu-se casa lui memorială.   
4 Mandatul prim-ministrului a durat între 3 ianuarie 1934 şi 28 
decembrie 1937. 
……………………….. 
O „lecţie de sinteză” descrisă de Ioan Jurchescu, în jurnalul pe 
care-l  ţinea:  „Am  debarcat  din  tren  la Orşova  şi  caravana  s-a  
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lea), le-a dăruit câte un rucsac pentru aceste „călătorii de 
sinteză” (despre „povestea rucsacului” lui Radion vom 
povesti mai încolo). 

 
 
 
 

 
 

Radion Chiaburu (stânga) şi voievodul Mihai (dreapta), lângă 
trenul regal, în Ţara Haţegului, având în spate sacurile cu piese 

pentru montarea corturilor. 

 

______________________________________________________ 
 
înscris în coridorul Almăjului. După o scurtă oprire în comuna 
Petnic, satul meu natal, a urmat lecţia de istorie la bustul 
revoluţionarului de la 1848, Eftimie Murgu, din parcul secular al 
Bozoviciului... S-a vizitat întreaga regiune şi s-a învăţat carte pe 
viu... Profesorul nostru de istorie, Gh. Lazăr, un descendent al 
dascălului de la Avrig, ne-a prezentat trecutul exploatărilor miniere 
din ţara noastră... Marele Voievod purta cu sine un altar în 
miniatură, în faţa căruia se ruga în fiecare dimineaţă şi seara, 
înainte de culcare. Respecta credinţa străbună şi chiar mai 
târziu se ruga mai ales în clipele de cumpănă.” [7] 
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Cu hora, într-un sat din nordul Moldovei. 

 
 
 

 
 

La mare în primăvara anului 1933. 
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Atunci când nu găseau vreun local unde să ia masa, din 
mai multe corturi înălţau pe câmp un adăpost mai mare, care să-i 
protejeze de lumina şi căldura soarelui. 

 

 
 

La masa de sub cort. Prinţul Mihai stă în capul mesei.  
Al doilea dintr-o latură a mesei (cu paharul la gură) este Radion. 
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„Vizitând, îţi rămâne imprimat. Se învăţa ca să-ţi 
rămână”, precizează Radion. „De asta Regele este bine 
pregătit: întâi, pentru că are o memorie excelentă, apoi, 
datorită pregătirii speciale pe care a primit-o”. 

O apreciere similară a făcut şi Lascăr Zamfirescu: 
pentru că „a bătut ţara în lung şi-n lat”, „Regele Mihai îşi 
cunoaşte bine ţara, mult mai bine decât Carol al II – lea“.   

 
P.S.: Pe linia practică a „lecţiilor de sinteză” se încadrau 
diferitele aplicaţii practice (ex: studiile în laboratorul Facultăţii 
de Ştiinţe Naturale, cu profesorul Muşceleanu).  

 
Activităţi extraşcolare 

 
Sportul şi timpul liber 

Cu uşurinţă, putem afirma că Voievodul „făcea sport”. În 
timpul şcolii, în afară de „înviorările de dimineaţă”, erau chiar 
orele de sport, luptele de scrimă, trasul cu arcul1, meciurile 
de fotbal şi tenis. 
 

„Juca şi Regele fotbal, cum să nu joace? Era ditamai 
fundaşul de fier! Nimeni nu trecea pe lângă el. Plutea 
imperial în improvizatele careuri mici, avea o 
detentă...”2. (Lascăr Zamfirescu) [1*, 2] 

______________________________________________________ 
 
1 Cu arcul se trăgea nu pe „câmp deschis” (cum se obişnuieşte, în 
genere), ci în interiorul sălii de sport (care era suficient de mare 
pentru această activitate). 
2 „N-am să uit niciodată o întâmplare cu preotul Nae Popescu, 
profesorul de latină şi de religie [...] El era un om foarte deştept şi 
atât de simpatic! Mi-a rămas întipărit în minte cum, la un meci de 
fotbal de la Băile Herculane: într-o călătorie de sinteză, „mergeam 
cu trenul şi după-amiaza aveam şi ore libere, când jucam fotbal 
printre ierburile din apropierea gării. Şi, la un moment dat, ne 
pomenim că vine părintele Nae Popescu, cu care făceam religia, 
că: «Vreau şi eu să joc!», dar el avea sutană din-aia lungă… Şi l-
am pus în poartă ca să nu alerge prea mult. A fost nemaipomenit!   
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În timpul liber, elevii palatini „se întreceau la ping-pong, 
călărie, curse de biciclete” sau cu motocicleta. Mergeau, 
negreşit, la reuniunile cercetăşeşti (după cum precizăm în 
continuare). 

Legat de mersul cu bicicleta, Radion păstrează o 
amintire oarecum amuzantă dar şi dureroasă: «Îmi arată 
bărbia şi-l umflă râsul. „într-o pauză când ne pregăteam 
lecţiile pentru a doua zi, ne-am dus amândoi (el şi Prinţul) să 
facem nişte curse cu bicicleta. Eu am luat o căzătură 
zdravănă şi de-atunci a rămas bărbia mea în două...“ [1]   

În timpul excursilor, Prinţului îi plăceau mai ales schiul 
şi muntele. Astfel, la Sinaia, mergeau deseori la ski, iar în 
timpul „lecţiilor de sinteză” făceau drumeţii la munte.  

O altă plăcere a Voievodului (pe care am aflat-o de la 
Radion), moştenită de la tatăl său, era vânătoarea. La 
vânători a luat parte şi Radion (când a prins o vulpe). 

Jucau şi diferite jocuri, ca orice copii, în curtea 
Palatului: „ascunsa”, „subţirica” etc. Dar mai făceau şi „şotii”: 
„Toţi elevii clasei palatine de atunci purtau cu demnitate 
uniforma elegantă, albastră, cu blazonul auriu al casei regale; o 
purta şi prinţul moştenitor Mihai, doar la ocazii deosebite şi de 
sărbători se îmbrăca în uniforma Academiei Militare. «Dar cu 
toată eleganţa uniformei noastre, nimeni şi nimic nu ne 
împiedica să încălecăm balustradele casei scărilor şi să le 
facem tobogan», ne povesteşte cu umor (Ioan Jurchescu). 
«Marele Voievod ne urmărea cu mâinile le spate, râdea doar 
din priviri şi pe buze îi înflorea un zâmbet ştrengăresc. Se 
amuza împreună cu noi de drăciile noastre»” [7]   

Un alt obicei aproape săptămânal erau “şezătorile” 
pentru vizionarea unor filme din oraş – la care participau, pe 
lângă elevii unei clase compuse integral din băieţi, şi fete, 
fiicele membrilor personalului palatului (precum aghiotanţii): 
Ioana Ştiubei, Oana Dobrovici, Geta Fundăţeanu. 

______________________________________________________ 
 
Vreau să spun că nu intra nicio minge. Toate mingile le prindea, 
dar cum credeţi? Ridica sutana, şi-ntr-o parte şi-n alta, şi acoperea 
toată suprafaţa porţii – era ca un evantai!” - Zamfirescu [1*&2] 
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În clasa I de liceu: liceeni învăţând scrimă la Eforie Nord.  
Voievodul Mihai este cel în maiou cu dungi. Observaţi un detaliu: 
el ţine spada în mâna stângă. În fapt, el era stângaci – lucru mai 

puţin cunoscut (să fii stângaci era un lucru prost văzut „în epocă”). 

 

 
 

În clasa a III-a: “palatinii” învaţă să schieze pe pârtia din Sinaia. 
(de la stânga la dreapta): locotenentul Timco, Popescu, Duşa, 

Kovacs, Heltmann, voievodul Mihai (mai înalt decât ei), colonelul 
Pălăngeanu, Chiaburu, Mavrus, Dinulescu, Ionniţiu, Grămadă, 

Jurchescu, Cernovodeanu 
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În „garajul” Palatului Regal. Voievodul Mihai conduce 
motocicleta cu ataş. 

 
 
 

 
 

Plimbare pe lacul Herăstrău, cu barca cu motor, însoţiţi de 
viceamiralul Preda Fundăţeanu. 



41 

 

 
 

Clasa palatină, la o mare expoziţie în Herăstrău. Voievodul Mihai 
este cel mai înalt. Domnul cu costum, ţinând pălăria în mână, este 

directorul muzeului / curatorul expoziţiei. 
 

 
 

În vara anului 1933 (după terminarea clasei I de liceu): elevii 
palatini jucând bâza, într-o călătorie la Lacul Sf. Ana. Mihai este 
cel cu palma la ochi; în spatele lui se află Regele Carol al II-lea, 

care urmărea jocul. 
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FOTO: martie 1933, 
în primul an de 
şcoală: 
Elevii palatini, la sădit 
de pomi, la Pasărea, 
lângă Bucureşti, cu 
profesorul Nicolae 
Saxu (cel cu pălărie 
şi mustaţă).  
În prima fotografie, 
Radion priveşte spre 
aparat. 
Prinţul Mihai filmează 
evenimentul. 
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Elevii clasei palatine în uniforme de cercetaş 
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Cercetăşia 
Cercetăşia a început să funcţioneze în România1 din anul 
1914, fiind reorganizată după război (1919); anii ei de glorie 
au fost din 1928 până în 1937 (când a fost desfiinţată). 
Majoritatea tinerilor români participau la activităţile 
cercetăşiei, iar elevii palatini nu făceau excepţie. 

„Nu existau manifestări publice notabile ale cercetaşilor, 
altminteri foarte bine „organizaţi” la nivel naţional, la care 
elevii palatini să nu ia parte alături de regele Carol al II-lea 
însuşi. În spiritul modului de a acţiona al cercetaşilor din 
toată lumea, mai ales în cadrul „lecţiilor de sinteză 

______________________________________________________ 
 
1
 Inspirată de gruparea „Scouting for Boys” a lordului Robert 

Baden-PowelI (apărută în Anglia în 1908), cercetăşia era o 
„mişcare a tinerilor care îşi cultivau şi fortificau în acţiuni practice 
altruismul, libertatea gândului şi faptei, curajul, forţa, sănătatea, 
prietenia”, devenind în România, după Primul Război Mondial, 
„cea mai consistentă mişcare de cheltuire a spiritului şi energiilor 
tinereşti” [3].  
„În România, cercetăşia fusese introdusă în preajma primului 
război mondial. Era o organizaţie de tineret menită a da tinerilor 
încrederea în puterile lor, de a stimula spiritul de echipă şi 
iniţiativă, de a dezvolta imaginaţia şi, în acelaşi timp, de a nivela 
diferenţele dintre straturile sociale şi economice. Participarea era 
cu totul voluntară, însă gruparea avea aspecte paramilitare. [....] 
Cercetăşia română, cu deviza „Gata oricând” (adaptare după „Be 

prepared!” al cercetăşiei Baden-Powell, n.n.), era formată din legiuni 
(pe judeţe şi municipii), din cohorte, centurii şi patrule. Pentru cei 
mai tineri, din clasele primare, exista organizaţia „Puilor de Şoimi”, 
care la intrarea în liceu deveneau cercetaşi. Pentru a fi admis, 
trebuia să treci un examen în care se verificau cunoştinţe generale 
şi purtarea în şcoală, acceptarea de către unitatea în care urma să 
fii încadrat. Odată primit, îţi asumai obligaţia unui cod moral care 
să-ţi dezvolte caracterul. Toate acestea erau atrăgătoare pentru 
tinerii din oraşele mai mari, care nu aveau posibilităţi să se adune 
în grupuri pentru jocuri de echipe, acţiuni în folosul comunităţii sau 
de binefacere. Conducătorii cercetaşilor veneau în special din 
rândurile militarilor pensionaţi şi a profesorilor de licee” (Mircea 
Ionniţiu, „Amintiri şi reflecţiuni”) 
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practice” de pe teren, elevii palatini îşi căleau trupul 
călătorind cu trenul, mărşăluind pe distanţe lungi sau 
dormind în corturi şi folosind cu chibzuinţă toate condiţiile 
pe care le oferea terenul, pentru desăvârşirea pregătirii 
fizice şi morale.” (Ştefan Ion Ghilimescu) [3] 

 

 
 
8 iunie 1935: pe stadionul Cotroceni, la prima festivitate în 
calitate de cercetaşi. (în primul rând): Voievodul Mihai, Dan 
Mavrus, Radion Chiaburu, Gheorghe Grămadă 

 
Un emoţionant moment din activitatea de cercetaşi a elevilor 
palatini a fost descrisă de Ioan Jurchescu în jurnalul său, în 
timpul unei „lecţii de sinteză”: 

„După terminarea orelor de curs şi gustarea de prânz, am 
ridicat tabăra, ne-am îmbarcat... iar în drumul de întoarcere, 
la marginea satului, ne-am oprit la casa unei femei bătrâne. 
I s-a spus că Marele Voievod Mihai şi colegii săi vor să-i 
îngrijească ograda... ne-am scos uneltele şi ne-am apucat 
de lucru: unii dintre noi am măturat curtea, alţii au reparat 
gardul şi au curăţat şanţul din faţa casei. Apoi i-am tăiat 
lemnele... Se terminase o zi de şcoală, dar cercetaşi fiind, 
îndeplinisem şi una din legile noastre: Cercetaşul, în fiecare 
zi, face o faptă bună” [7] 
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8 iunie 1937: pe stadionul de pe Izvor, la festivitatea celebrând 
Restauraţia (1930) 

 
În 1937, „căzut în admiraţia naţionalismului falangelor de 
Hitlerjugend germani”, Regele Carol al II-lea a desfiinţat 
„minunata descărcare de energie şi entuziasm tineresc” a 
cercetăşiei româneşti – inspirată de modelul britanic 
(„Baden-Powell”), înlocuind-o cu „Straja Ţării”, condusă de 
Marele Străjer (calitate în care se autoproclamă) – inspirat de 
modelul german („Hitlerjungend).  

„Organizaţi strict milităreşte în centurii, cohorte şi falange, 
fete şi băieţi îmbrăcaţi în uniforme, cu drapele şi fanioane 
(batiste), străjerii participau masiv la defilări pe muzică de 
fanfară, manifestări în cadrul cărora era proslăvit exclusiv 
Carol al II-lea şi un naţionalism belicos ce avea să conducă 
la o formă de monarhie şi dictatură absolută…” [3] 

 
Moderat, Radion ne spune doar că el şi ceilalţi colegi 
(inclusiv Voievodul) au regretat înlocuirea - în clasa a V-a - a 
uniformei de cercetaş (cu o frumoasă pălărie) pentru cea de 
străjer (cu bască albă şi insignă de „Straja Ţării”). „Nu 
agream basca albă”, ne spune.   
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La Mânăstirea Dealu 
Onorific, voievodul Mihai mai făcea parte şi din promoţia 
1932-1940 a Liceului Militar de la Mănăstirea Dealu: 

”Pentru instrucţia lui, după ce mai întâi a vrut să-l trimită la 
studii în Anglia, la 9 ani l-a înscris la Liceul Militar (devenit, 
din 1932, „de gardă”) de la Mânăstirea Dealu. În „Şcoala 
Şoimilor” din apropierea, precum ştii, necropolei domneşti 
de aici, Mihai I era însă elev extern («onorific»), aşa cum a 
fost şi la Şcoala de Ofiţeri Mecanici de Aviaţie de la 
Mediaş, începând din 1932 (20 iulie 1931 – n.n.). 
Adevărata şi temeinica formare a actualului Rege 
Mihai I s-a realizat, deosebit de riguros, te asigur, în 
cadrul Şcolii regale de la Palat care a funcţionat, între 
1933-1940, cu o clasă de 12 elevi în cadrul unui 
pavilion din incinta Palatului Regal din Bucureşti 
(s.n.)!” (Ion Benone Petrescu) [3] 

 Din când în când, cu ocazii speciale (spre sfârşitul anului, 
din primăvară spre vară, în apropierea sau în perioada 
„lecţiilor de sinteză”), toată clasa palatină mergea la 
Mănăstirea Dealu, pentru diverse activităţi, unde stăteau 
câteva zile. Acolo primeau o pregătire militară – practică (de 
exemplu, exersau trageri cu puşca) sau teoretică (spre 
exemplu, făceau lecţii pe diferite teme de străjerie). Acolo 
dormeau în acelaşi dormitor cu elevii de la Liceul Militar. 

După câteva zile, se întorceau.  
________________________________________________ 
 
«În 2001 [...] am descoperit în Monitorul Oficial nr.238 din 10 
octombrie 1930 scrisoarea adresată de Carol al II-lea generalului 
Nicolae Condeescu, Ministrul Armatei, prin care îi solicita înscrierea 
fiului său la Liceul de la Mânăstirea Dealu: „Scumpul Nostru Ministru 
Al Armatei, Tradiţia creată de Regele Carol I, ca principii României, în 
decursul anilor lor şcolari, să fie înscrişi în controalele unui liceu 
militar, doresc să o urmez şi EU. În consecinţă, veţi însuma, Domnule 
ministru, pe iubitul MEU fiu Măria sa Mihaiu, Mare Voievod de Alba 
Iulia în controlalele Liceului Militar «N. Filipescu» de la Mănăstirea 
Dealu, pe ziua de 25 octombrie, când împlineşte 9 ani. Prin aceasta 
doresc ca legătura ce există între Dinastie şi Oştire, să fie întărită încă 
mai mult şi că El chiar din copilărie să simtă mândria de a purta haina  
ostaşilor, graţie credinţei căreia marii Mei înaintaşi au putut înfăptui 
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În vizită la Mausoleul Eroilor de la Mateiaş. În prim-plan, generalul 
Traian Grigorescu şi Voievodul Mihai. 

 
Bătaie cu perne la Sinaia 

„Mihai dormea, de regulă, în foişor, unde dormea şi Carol al 
II – lea, cât era la Sinaia. Dar când pleca regele undeva, 
voievodul venea şi dormea cu noi: în fiecare noapte, într-unul 
din dormitoare, că eram împărţiţi în trei camere.  
Şi mi-amintesc că o dată, într-o noapte, a fost o bătaie cu 
perne, eram prin clasa a II – a, şi s-a dat peste cap o 
pendulă. Una mare, cu greutăţi, de epocă... Şi-a fost un 
scandal mare şi-a venit şi Urdăreanu, care era prefectul 
palatului, şi ne-a ţinut morală şi l-a certat şi pe Mihai...“  
______________________________________________________ 
 
independenţa şi unirea tuturor Românilor, sub o singură coroană. 
Iubite Domnule Ministru, să credeţi în sentimentele Mele de dragoste. 
Ss/Carol. Sinaia, 5 octombrie 1930”.  
Prin ordinul de zi din 22 octombrie 1930, al colonelului Pascu, 
comandantul liceului de la Dealu, principele Mihai a fost înscris într-
adevăr aici în clasa întâi - «Promoţia Măriei Sale Mihai».  
Potrivit colegului său de clasă, târgovişteanul Ion Benone Petrescu, 
Mihai avea să se întâlnească însă pentru prima dată cu colegii de 
aici de-abia în iunie 1933, când a participat, alături de tatăl său, la 
manifestările organizate de liceu la încheierea anului şcolar respectiv. 
[....]» (Ştefan Ion Ghilimescu) [3] 
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Un episod similar (de încălcare a disciplinei) şi-l aminteşte 
Mircea Ionniţiu: 

„Îmi vine în minte un episod, când ni s-a dat o sarcină grea 
într-una din ore. (Noi, elevii) am hotărât prin telefon să 
dăm foile de hârtie albe. Greva organizată a avut un 
răspuns rapid. În decurs de câteva ore am fost convocaţi 
în biroul particular al lui Carol, toţi doisprezece. Ni s-a dat 
o lecţie severă spunându-ni-se că nu ne comportăm aşa 
cum ar trebui să o facă nişte elevi şi am fost obligaţi să 
recunoaştem că făcusem un lucru ruşinos încercând să ne 
umilim profesorii. Carol vorbea cu suflet şi nu a folosit 
ameninţări sau promisiuni pentru a ne convinge să ne 
purtăm aşa cum se cuvine. Pentru noi însă era de ajuns. 
Incidentul mi-a arătat cât de îndeaproape urmărea Carol 
educaţia viitorului rege, dar şi cât de repede ştia Carol să 
riposteze la provocări împotriva autorităţii constituite” 
(„Amintiri şi reflecţiuni”, p.167) 

 
Serbarea de Crăciun 

De sărbătorile de iarnă, Mihai mergea cu colegii la colindat  
(cu "Irozii", " Pluguşorul", "Steaua"....). 

În 1936, Victor Ion Popa, folclorist şi regizor, a venit la 
Palatul Regal şi a propus o piesă de teatru („Irozii”) care să 
fie jucată de elevii palatini, pentru a marca Naşterea 
Domnului. Costumele au fost procurate de la Teatrul 
Naţional, iar anumite aspecte ale decorului, chiar de la 
armată1. Repartizarea rolurilor a fost destul de ironică: 

______________________________________________________ 
 
1 Momentul a fost rememorat de adjutantul regal Teofil Sidorovici 
în cartea „Din viaţa unui fiu de rege“ (1937, Cartea 
Românească): „Boii aduşi în grabă de la un regiment, cu un 
pluguşor de la o fierărie, aşteptau liniştiţi minunându-se parcă şi ei 
de poleiala aurie ce le împodobea coarnele.  
Steaua la care lucraseră cu toţii vr’o două zile era luminată pe 
dinăuntru, scoţând în relief siluete cu scene din noaptea cea 
sfântă. Clopoţei îi atârnau de cele şase colţuri ca nişte cercei de 
aur.  
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Radion, care era ţăran, l-a jucat pe împăratul Irod („care 
tocmai dăduse ordin să fie omorâţi 2.000 de copii”), iar 
Voievodul Mihai, care era prinţ, a interpretat un simplu 
cioban. „Într-o săptămână, s-a pus la cale totul: s-au împărţit 
rolurile, s-au memorat textele, s-au împrumutat nişte boi de 
la un regiment şi costumele de la Teatrul Naţional”. 
 

 
 

„Irozii”: Radion este regele Irod, tronând deasupra ciobanului 
(voievodul Mihai). Unul dintre soldaţii romani este Jurchescu. 

 
Programul de sărbători, în cadrul căruia elevii palatini 

erau îmbrăcaţi „în straie de cioban, de rege, de îngeri, de 
ostaşi, de prunc sfânt şi de magi”, cu colinde („Steaua“, 
„Irozii“, „Pluguşorul“) şi piesa de teatru dedicată Naşterii 
Domnului, a fost prezentat prima dată Regelui Carol al II-lea, 
cu câteva zile înainte de Crăciun, în decembrie 1936.   

______________________________________________________ 
 
Măria Sa Voevodul e încântător în costumul de cioban, cu sarica 
miţoasă şi căciula cât o baniţă. Şi-a lipit nişte mustăţi într’adevăr 
ciobăneşti, a încins chimirul peste cămaşa de cânepă, şi-a înfipt 
fluerul la brâu şi de-acum aşteaptă clipa cea mare“ – apud [1] 
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Fotografia preferată a lui Radion din albumul său cu „clasa palatină”, 
realizată de Iosif Berman, fotograful oficial al Casei Regale. Imaginea 
este «parcă decupată din cartea „Prinţ şi cerşetor"», după cum frumos 
remarcă Laurenţiu Ungureanu [2]. A fost publicată şi în articolul 
«Crăciunul interbelic - Cine e ciobanul din fotografie? (IV)», de 
Florentina Ţone: http://www.historia.ro/exclusiv_web/florentina-tone/ 

articol/craciunul-interbelic-cine-e-ciobanul-fotografie-iv 

http://www.historia.ro/exclusiv_web/florentina-tone/%20articol/craciunul-interbelic-cine-e-ciobanul-fotografie-iv
http://www.historia.ro/exclusiv_web/florentina-tone/%20articol/craciunul-interbelic-cine-e-ciobanul-fotografie-iv
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Programul de Crăciun a fost apoi prezentat Reginei 
Maria. „Profesorii se înţeleseseră cu aghiotantul reginei, 
colonelul Svidenek, care i-a strecurat (pe elevi) la Palatul 
Cotroceni”. „Am intrat tiptil în palatul Cotroceni, abia atingând 
scările, în holul de la etaj, unde am început să cântăm”. „În 
faţa budoarului reginei au cântat «O ce veste minunată», apoi 
«O, brad frumos»”. „Eram, fireşte, emoţionaţi, dar mai 
emoţionată era regina când a apărut în mijlocul nostru, 
văzându-şi nepotul în chip de colindător”. După reprezentaţie, 
„ne-a dat la fiecare câte un pachet mare de tot”, cu fructe 
(portocale, nuci) şi tablete de ciocolată, „apoi l-a sărutat pe 
nepotul ei, Marele Voievod de Alba Iulia” şi „i-a dat o pungă cu 
monede de aur pentru săraci”. 

 

Eliminaţi din clasă, datorită unor „reduceri bugetare” 

 
Radion i-a fost coleg Voievodului cinci ani (clasele I-V de 
liceu), din 1933 până în 1937 – când are loc o modificare 
majoră de componenţă a clasei.  

În clasa a IV-a a pierit unul dintre colegi, Dan Mavrus 
(sărmanul!), trecând „la cele veşnice”. După terminarea 
clasei a V-a, majoritarea elevilor au fost eliminaţi din clasa 
palatină, din motiv de "reducere a bugetului": 
Cernovodeanu, Chiaburu, Dinulescu, Duşa, Grămadă, 
Popescu, Kovacs – în clasa a V-a; un an mai târziu - 
Jurchescu, în clasa a VI-a. 
 Astfel, după al şaselea an de studiu (1937-1938) au 
rămas în clasă doar 4 elevi: voievodul Mihai, Ionniţiu, 
Heltmann şi Zamfirescu – care, în clasa a VII-a, a fost 
înlocuit cu Constantin Malaxa, din „motive politice” 1.  

______________________________________________________ 
 
1 «Corect şi reţinut, nevrând să tragă concluzii nefondate, Lascăr 
Zamfirescu, astăzi în vârstă de 89 de ani, bănuieşte însă care a 
fost motivul eliminării sale din „clasa palatină”: aflat la tatăl lui la 
Roma, îşi petrecea vacanţele de vară cu viitorul rege Mihai, aflat şi 
el în vizită la Regina-Mamă, care trăia în Italia, în exil. („În 
vacanţele  de  vară,  eu  mergeam  la  legaţia  tatei  de  la  Roma,  iar  
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În 1940 au dat bacalaureatul în cadrul „clasei palatine” 
doar ei 4 (Voievodul, Ionniţiu, Heltmann şi Malaxa); Prinţul a 
luat media 9,50; ceilalţi trei – media 9,00.  
……………………………….. 
P.S.: Spre a nu rămâne cu o imagine „fără de cusur” a Regelui 
Carol al II-lea (care, totuşi, o izgonise pe Regina Elena1 şi trăia cu 
altcineva), redau o mărturie a lui Lascăr Zamfirescu, care a fost 
„confidentul” Prinţului după 1937 (clasele VI-VII, 1937-1939), într-o 
perioadă foarte tulbure: „(Nu discutam probleme ale vremii), dar 
ale lui personal, da. Eram confidentul lui, îşi vărsa adesea durerile 
către mine. Adică nu le discutam decât foarte laconic, dar era 
foarte des cu ochii roşii. Pentru că nopţile erau teribile. Acolo, la 
Palat, se petreceau lucruri care nu trebuiau să se petreacă. 
Regele stătea cu un etaj mai sus decât Voievodul şi acolo era 
câteodată foarte mare zarvă. Jucau poker, se înfuriau, câte şi mai 
câte - trăgeau şi cu pistoalele! Iar asta îl durea teribil pe el! 
Plângea toată noaptea… Şi bineînţeles că nu puteam să-l întreb, 
dar îmi spunea: «Iar au început». Venea şi îmi spunea dimineaţa. 
Eram şi foarte aproape unul de celălalt în clasă, pupitru lângă 
pupitru. Câteodată era foarte trist din cauza problemelor de familie, 
toată copilăria a fost marcat [....]” [6 şi 9] 

______________________________________________________ 
 
Maiestatea Sa mergea la mama lui, Regina Elena. Mereu mă chema, 
în ultima lună, la reşedinţa din Italia, să petrecem timpul împreună”) 
„Vizitele mele cu voievodul în Italia nu cred că au fost pe placul 
unora din ţară, deşi se ceruse şi se obţinuse aprobare. Rezultatul 
a fost că am fost scos din clasa Palatului la finalul clasei a VII-a, 
sub pretextul absurd al reducerii numărului de elevi. Mai ales că în 
urma mea a intrat în clasă Costache Malaxa, cu care, de altfel, 
eram bun prieten”. Fiul lui Nicolae Malaxa a ajuns astfel în „clasa 
palatină” – încă o dovadă a apropierii lui Carol al II-lea de 
industriaş, important membru al camarilei» („Fiul lui Malaxa, în 
clasa de la Palatul Regal”, Florentina Ţone, Historia.ro). 
1 Divorţând de Regele Carol al II-lea în 1928, Regina Elena s-a 
exilat la Florenţa în 1932 – unde Prinţul Mihai o vizita periodic. A 
fost readusă în ţară în 1940 de către mareşalul Antonescu, când a 
urcat Mihai pe tron, oferindu-i acestuia un mare suport moral. 
Rememorând trecutul, Majestatea Sa consideră că “şcoala şi viaţa 
alături de colegii de clasă au mai îndulcit asprimile acestei rupturi 
[…]” (“Convorbiri…”, M.Ciobanu, Humanitas, ed.3, p.121). 
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De asemenea, în pofida excepţionalei pregătiri pe care i-a 
asigurat-o, prin “clasa palatină”, Regele Carol al II-lea nu s-a 
ocupat şi de pregătirea lui politică: “Tatăl meu nu m-a ţinut la 
curent cu nimic. Mecanismul guvernării a fost ţinut departe de 
mine. La fel şi viaţa politică a ţării. Ori de câte ori îl întrebam «Ce 
se întâmplă cu adevărat?», Regele schimba vorba. Niciodată nu a 
vrut să stea de vorbăcu mine – în aşa fel încât m-am găsit 
adeseori în situaţia neplăcută de-a mă duce la (Ernst) Urdăreanu 
(mareşalul curţii regale – n.n.), pe care nu-l stimam şi în ale cărui 
opinii nu prea aveam încredere, ca sa-mi explice ce se întâmplă în 
ţară [….]” (“Convorbirii….”, M.Ciobanu, Humanitas. ed.III, p.115); 
“Unii spun că ar fi trebuit să mă ia cu el, să asist la audienţe, să 
văd cum se lucrează cu miniştrii.” (ed.cit, p.144); “Regele nu m-a 
tratat ca pe un moştenitor al său, cu grija de a mă iniţia în treburile 
statului.” (ed.cit., p.124).  

 

Cu toţii au ajuns oameni de vază 
 

După excluderea din clasa palatină, foştii colegi ai Regelui şi-
au continuat studiile la un alt liceu, unii urmând chiar o 
pregătire militară: 
 „Neadaptatul” Tănase Mărgelatu (fiu de poştaş), 

exclus din prima clasă de liceu, a devenit marinar. 
 Ion Dinulescu (fiul de muncitor) a urmat tot o 

pregătire militară, iar el chiar s-a alăturat armatei, 
devenind ofiţer activ.  

 Gheorghe Duşa (fiul de ţăran din Făgăraş) a urmat 
tot armata (tot la Liceul Militar din Târgu Mureş) şi a 
devenit ofiţer, apoi s-a reprofesionalizat în învăţământ, 
ca profesor de educaţie fizică. 

 Dan Cernovodeanu (fiul de ofiţer activ) a devenit 
istoric şi heraldist1, specialist în vexilologie (studiul 
steagurilor ţării). „A avut o însemnată contribuţie în 
cunoaşterea istoriei Tricolorului naţional, a stemelor 

______________________________________________________ 
 
1
 Şi fraţii (sau verii) lui au lucrat în domenii similare: Ştefan 

Cernovodeanu – ca genealogist, Paul Cernovodeanu – ca istoric. 
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provinciilor româneşti, a diferitelor emisii monetare de 
pe teritoriul ţării noastre”. În 1978, s-a stabilit la Paris.  

 Ioan Jurchescu (fiul de profesor din Banat) şi-a 
continuat studiile la Liceul Militar din Târgu Mureş; 
totuşi, nu a urmat o carieră militară ci una juridică, 
deveninind avocat şi stabilindu-se în Timişoara.  

 Ivan Kovacs (secui, fiul de preot reformat) s-a 
restabilit la Târgu Mureş (localitatea natală), apoi 
posibil în Ungaria. Nu ştim ce profesie a avut. 

 Lascăr Zamfirescu (fiul de diplomat) a devenit inginer 
– specializat în electromecanică1, stabilindu-se în 
Bucureşti. S-a căsătorit cu Elena Rosetti.     

 
Unul dintre colegi, Ştefan Popescu (fiul de avocat) a ajuns şi 
el la Liceul Militar din Târgu Mureş, urmând să aibă o 
pregătire militară, dar – alături de Gheorghe Grămadă (fiul 
de ţăran din Bucovina) - a pierit în timpul şcolii, cei doi 
alăturându-i-se în rândul celor plecaţi colegului lor Dan 
Mavrus (fiul de avocat). 
 
Cei trei care au absolvit „clasa palatină” au avut următoarea 
devenire: 
 Mircea Ionniţiu (fiul de librar) - singurul care i-a fost 

coleg Prinţului în toţi cei 8 ani de liceu - a urmat 
Facultatea de Drept şi a devenit secretarul regal al 
Majestăţii Sale (după 1940), în locul bucovineanului 
Ioan Mocsony-Stârcea, cu studii superioare în Marea 
Britanie (Universitatea din Cambridge). 
L-a urmat pe Rege în exil în 1948, în Elveţia, Franţa şi 
Londra (martie 1948), stabilindu-se apoi  în Statele 
Unite ale Americii, împreună cu soţia lui, Rodica. 
Acolo, “a reuşit să aibă de lucru încă de la început”.  

______________________________________________________ 
 
1
 „A stat 11 ani la Malaxa, în uzine, indiferent cum s-au numit ele, 

îngrijindu-se de motoarele diesel, şi apoi, până la pensionare, s-a 
mai plimbat prin trei institute de proiectări” („Frumoşii boieri...”, 
L.Ungureanu, Historia.ro) 
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Regele Mihai în 1934, la 14 ani;  
fotografie cu autograf pentru Radion 
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 Walter Heltmann (fiul de profesor din Braşov) se 
poate să fii devenit arhitect (deşi Radion nu e sigur). 
După 1948, s-a stabilit în Germania (la Tübingen).  

 Constantin Malaxa (fiul industriaşului Nicolae 
Malaxa) a emigrat în Statele Unite ale Americii în 
1948, împreună cu restul familiei (tatăl, Constantin 

Malaxa, şi sora, Irina Malaxa, căsătorită cu George Emil 
Palade).  

 
Despre devenirea profesională a lui Radion Chiaburu, vom 
povesti în capitolele următoare. 

 
 

Sinteză: clasa palatină (1933-1940) 
 

„Elita şcolilor române - fii de ţărani, diplomaţi, ofiţeri, 
învăţători, avocaţi sau preoţi, şi săraci, şi bogaţi, şi de la sat, 
şi de la oraş, şi români, şi de alte etnii” 
 
„Clasa Voievodului Mihaiu reprezintă ţara întreagă, fiindcă ea 
cuprinde şi pe săraci şi pe bogaţi, şi copiii de la sate şi dela 
oraş, şi români şi străini“ („Albina”, 1933).  
 
„O capsulă a societăţii româneşti” (Diana Mandache)1 
 
 
 

Formare: Clasa a fost alcătuită la iniţiativa Regelui Carol al 
II-lea, fiind sprijinită de Dimitrie Gusti, ministru al Instrucţiunii 
Publice (Educaţiei), şi de istoricul Nicolae Iorga. 

 
Elevii palatini, colegi ai Voievodului Mihai 

Clasa palatină a suferit pe parcursul anilor mai multe 
modificări de componenţă, astfel că 14 elevi au fost, pentru o 
perioada mai scurtă sau mai lungă, colegi cu viitorul monarh. 

______________________________________________________ 
 
1 „Copii regali, portrete unice în istorie”, în cadrul volumului 
„Copilărie Regală”, 2013, Bucureşti, p.5 
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Iniţial (8 colegi) 
1. Dan Cernovodeanu (I-V): fiu de ofiţer activ, Bucureşti, 
reprezentând armata  
2. Ion Dinulescu (I-V): fiu de mecanic de locomotivă, 
Bucureşti, reprezentând muncitorimea  
3. Mircea Ionniţiu (I-VIII): fiu de librar la "Cartea 
Românească", Bucureşti, reprezentând comerţul   
4. Dan Mavrus (I-IV, a murit în timpul şcolii): fiu de avocat, 
Bucureşti, reprezentând profesiile liberale   
5. Ştefan Popescu (I-V): tot fiu de avocat, Bucureşti 
6. Radion Chiaburu (I-V): fiu de ţăran, satul Peceştea, 
judeţul Orhei, reprezentând Basarabia  
7. Gheorghe Duşa (I-V): fiu de ţăran, comuna Toderiţa, 
judeţul Făgăraş, reprezentând Ardealul  
8. Tănase Mărgelatu (I): fiu de factor poştal, comuna 
Crevedia, judeţul Vlaşca, reprezentând Muntenia   
 
Nou-veniţi 

9. Gheorghe Grămadă (II-V): fiu de ţăran, comuna 
Stroieşti, judeţul Suceava, reprezentând Bucovina  
10. Ioan Gheorghe Jurchescu (II-VI): fiu de învăţător, 
comuna Petnic, judeţul Caraş-Severin, reprezentând 
Banatul  
11. Walter Heltmann (II-VIII): fiu de profesor, Braşov, 
reprezentând minoritatea saşilor / etnia germană  
12. Ivan Paul Kovacs (II-V): fiu de preot reformat, Târgu 
Mureş, reprezentând minoritatea secuilor / etnia maghiară   
13. Lascăr Zamfirescu (V-VII): fiu de diplomat de carieră 
14. Constantin Malaxa (VIII): fiu de industriaş, Bucureşti  

 
 

Explicaţii: În al doilea an şcolar (1933-1934), are loc prima 
schimbare în structura clasei: a ieşit un elev şi au intrat alţi 
patru (total: 12 – cu Prinţul). În clasa a V-a a venit un nou 
elev (total: 13 – cu Prinţul). Modificarea majoră de 
componenţă a avut loc la finalul clasei a V-a de liceu: un elev 
a pierit în timpul şcolii (Mavrus); apoi, mulţi elevi au fost daţi 
afară din clasă din motiv de "reducere a bugetului" 
(Cernovodeanu, Chiaburu, Dinulescu, Duşa, Grămadă, 
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Popescu, Kovacs – în clasa a V-a; Jurchescu – clasa a VI-
a) sau din „motive politice” (venit în clasa a V-a, Zamfirescu 
a fost înlocuit de Malaxa în clasa a VII-a).   
În 1940 au dat bacalaureatul numai patru elevi: voievodul 
Mihai, Ionniţiu, Malaxa, Heltmann; media de bacalaureat a 
Prinţului a fost 9,50 – ceilalţi au obţinut media 9,00.  

 
Lista aproximativă de profesori (după materii) 

 

Notă: Unii profesori sunt enumeraţi în diverse articole şi în 
memoriile lui Mircea Ionniţiu, dar fără materia predată. Aceia pe 
care Radion nu i-a recunoscut probabil au predat după clasa a V-
a. Pe baza profesiei lor, i-am încadrat aproximativ ca profesori 
(aceştia sunt trecuţi oblic): 
 

 GEOGRAFIE: Ion Conea, Simion Mehedinţi  

 ISTORIE: Enache Ionescu [I-IV], Gheorghe Lazăr [V-
?], Constantin C. Giurescu, Nicolae Iorga [ocazional]; 
Ion Arbore 

 LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ: Gheorghe Nedioglu 
(I-V...), Dumitru S. Panaitescu (pseudonim literar: 
Perpessicius), Alexandru Rosetti 

 MATEMATICA: Ion Gheorghe Bratu 

 FILOSOFIE: Ion Zamfirescu  

 PSIHOLOGIE: Vasile Băncilă [VI...] 

 DREPT: Ion V. Gruia, Ioan Grigore Perieţeanu 

 RELIGIE: Părintele Nicolae „Nae” Popescu – 
academician, profesor universitar (preda şi limba şi 
literatura română) 

 LIMBA LATINĂ:  Părintele Nicolae „Nae” Popescu, 
Nicolae Herescu 

 MUZICĂ: Nicolae Saxu, Ion Chirescu, Florica 
Muzicescu, Emanoil Ciomac 

 DESEN: Nicolae Saxu, Dimitrie Ştiubei, George 
Oprescu, Alexandru Tzigara-Samurcaş 



60 

 

 FIZICĂ. CHIMIE: Cristian Muşceleanu  

 EDUCAŢIE FIZICĂ: Roşală  

 ŞTIINŢE NATURALE: Alexandru N. Mumuianu 

 LIMBA FRANCEZĂ: Léon Thévenin [I-IV], M. 
Condeescu [V] 

 LIMBA GERMANĂ: Karl Bernhard (pseudonim literar: 
Bernard Capesius) - director al şcolii germane din 
Bucureşti 

 
Direcţiunea 

 
Clasa palatină a fost recunoscută de Ministerul Educaţiei 
Naţionale. Cei care răspundeau de modul de funcţionare au 
fost aghiotanţii regali, colonel Traian Eremia Grigorescu şi 
locotenent-colonel Emil Pălăngeanu (ambii cavaleri ai 
Ordinului Mihai Viteazul).   
 
După prima restructurare a clasei de la terminarea clasei a 
IV-a de liceu (an şcolar: 1935-1936), conducerea clasei a 
fost încredinţată aghiotanţilor regali, comandor Preda 
Fundăţeanu (ca director) şi căpitan Mircea Tomescu (ca 
director de studii).  
 
În anul şcolar 1938/1939, clasa a fost din nou restructurată, 
conducerea revenindu-le colonelului-adjunct Dumitru 
Dămăceanu (ca director), ofiţer de cavalerie, şi a maiorului 
Mircea Tomescu (tot ca director de studii)1. 
 

______________________________________________________ 
 
1 Conform Regelui Mihai, cei doi directori “nu se înţelegeau”, dintr-
un motiv necunoscut Majestăţii Sale. Despre Mircea Tomescu, 
“ofiţer de carieră, tânăr, dotat cu o inteligenţă deosebită […] a cărui 
ascensiune, ce se anunţa spectaculoasă, a fost brusc întreruptă 
de un capriciu al Mareşalului” – în 1941, Regele Mihai povesteşte 
în convorbirile cu Mircea Ciobanu (Humanitas, ed.3, pp.117-119). 
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DUPĂ CLASA PALATINĂ 
 

Liceul Militar la Târgu Mureş 
 

În toamna anului 1937, părăsind „clasa palatină” alături de 
alţi 7 colegi datorită „reducerii bugetare”, Radion a trebuit să-
şi continue studiile în altă parte. Profesorul de istorie 
(Enache Ionescu) a dorit ca el să urmeze Liceul „Matei 
Basarab” din Bucureşti şi să devină profesor de istorie. „Într-
adevăr, eram bun la istorie. Dar problema era că eram bun la 
toate....”. Regele Carol al II-lea i-a spus însă: „Tu trebuie să 
urmezi liceul militar”, iar Radion a urmat această îndrumare. 
„Probabil eram prea zdurdalnic, de asta m-o fi trimis acolo”. 
În România acelor vremuri, existau doar 5 licee militare.  
Astfel, Radion avea doar 5 opţiuni:  

 Liceul militar „Nicolae Filipescu”1 de lângă 
Târgovişte, care funcţiona la Mânăstirea Dealu - cel 
mai aproape de Bucureşti (cu o clasă specială pentru 
Voievodul Mihai) 

 Liceul militar „General Macarovici” din Iași  

 Liceul militar „Mihai Viteazul” din Târgu Mureş2 

 Liceul militar „Regele Ferdinand” din Chişinău 

 Liceul militar din Cernăuți1 

______________________________________________________ 
 
1 Azi Colegiul Militar Liceal “Dimitrie Cantemir” (din 1999). Înfiinţat 
în 1912, a funcţionat la Mânăstirea Dealu până la cutremurul din 
1940 (care a distrus clădirea liceului). După 1940, s-a mutat la 
Predeal (până în 1948), apoi în oraşul Breaza, judeţul Prahova 
(din 1957). În 1949, s-a redenumit „Dimitrie Cantemir”, 
renunţându-se la vechiul nume („Nicolae Filipescu”) probabil din 
motive politice: Nicolae Filipescu (1862-1916) a activat ca 
politician pe durata Regatului. 
2 Azi Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul”. Înfiinţat în 1919 prin 
ordin regal, în locul fostei şcoli de cadeţi austro-ungari (deschise în 
1909). Mutat după Dictatul de la Viena (august 1940) la Timişoara 
(până în 1946). Desfiinţat, a fost reînfiinţat în 1977, la Alba Iulia 
(unde funcţionează şi astăzi).  
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Căutând instituţia care să-i confere cea mai bună 
pregătire, Radion a omis Liceul de la Mânăstirea Dealu - o 
instituţie mai degrabă pentru elite (ca dovadă, însăşi 
Voievodul făcuse parte în mod onorific din acest liceu, 
conform dorinţei Regelui şi tradiţiei stabilite de înaintaşii săi).  

Deşi ar fi putut urma liceul militar în Basarabia (la 
Chişinău sau Cernăuţi) sau în Moldova (la Iaşi), în final, nu 
criteriul distanţei sau apropierii de satul natal a prevalat, ci 
criteriul calităţii pregătirii conferite: Radion a ales liceul militar 
din Târgu Mureş, din mai multe motive: 

 Ardealul era locul în care se învăţa foarte bine, iar 
Târgu Mureş era prin excelenţă „un focar de 
învăţătură”.   

 Avea o bază materială superioară celorlaltor licee 
militare, provenind de la fosta şcoală de cadeţi austro-
ungari de la Târgu Mureş (deschisă de autorităţile 
imperiale în 1909).  
Pentru admiterea la Liceul din Târgu Mureş, Radion a 

primit o recomandare de la chiar Regele Carol al II-lea.  
 
„Condiţiile de admitere erau deosebit de grele. Elevii trebuiau 
să fie apţi din punct de vedere fizic şi psihic, buni la carte, 
dar buni şi la sport. Nu puţini erau cei care renunţau după ce 
erau admişi, deoarece rigoarea militară şi asprimea cazonă 
nu erau uşor de suportat”2 
 Pe lângă instrucţia militară se făcea şi o pregătire 
teoretică (ca în orice liceu civil), împărţită pe două paliere: 
profilul tehnic (Realul), care se axa în mod deosebit pe 

______________________________________________________ 
 
1 Înfiinţat în 1924, mutat în perioada războiului la Roman (iunie 
„40), Târgovişte (iulie „40), Câmpulung Muscel (octombrie „40), din 
nou la Cernăuţi (octombrie „41), Timişoara (ianuarie „44), Piteşti 
(ianuarie „45) şi, în final, desfiinţat (mai „45). Reînfiinţat la 
Câmpulung Moldovenesc, în 1953 (unde funcţionează şi astăzi, 
drept Colegiul Militar Liceal „Ştefan cel Mare”). 
2 NICOLAE BALINT, în „La Târgu-Mures, un liceu al elitelor 
civile şi militare” (din Ziarul de Mureş). 
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materiile reale: fizica, chimia, matematica; şi profilul modern 
(Umanul), axat pe deprinderi filologice (limba română, limbi 
străine – inclusiv latina).  

Pus să-şi rememoreze profesorii de la acest liceu, 
Radion îşi aminteşte repede de Traian Codreanu (profesor 
de fizică, chimie). Profesor de matematică a fost un maghiar 
(István Nagy), apoi un român (prof.Viciu).  
 Un coleg de clasă, Ion Torlan, a devenit medic. După 
război, s-a refugiat în Germania (la Frankfurt am Main), 
împreună cu prietena lui.  
 La Liceul Militar de la Târgu Mureş au ajuns şi alţi foşti 
colegi din „clasa palatină”: în septembrie 1937 - Gheorghe 
Duşa şi Ştefan Popescu (din păcate ultimul a pierit în timpul 
studiilor); apoi, în septembrie 1938 – Ioan Jurchescu (după 
excluderea sa un an mai târziu - în clasa a VI-a). Toţi 
primiseră o recomandare de la Rege spre acest liceu. Dacă 
Radion studia la profilul tehnic, Jurchescu, însă, era la 
profilul modern. 

În localul fostului Liceu Militar „Mihai Viteazul” din 
Târgu Mureş funcţionează astăzi Universitatea de Medicină 
şi Farmacie.  

 

_____________________________________________________ 
 
Şi Regele Mihai a primit o pregătire militară: “Biografia regelui Mihai I, 
născut la 25 octombrie 1921, cuprinde, alături de rangurile dinastice 
pe care le-a avut, obţinerea sau acordarea gradelor militare, ca 
urmare a frecventării unor instituţii militare de învăţământ sau cursuri 
de pregătire, în cele mai multe cazuri în afara prevederilor cadrului 
normativ în vigoare pentru militari, ci în virtutea unor reguli şi cutume 
specifice caselor regale.” (op.cit., p.278). 
Pe lângă frecventarea Liceului Militar “Nicolae Filipescu” de la 
mănăstirea Dealul (1930) şi a Şcolii Tehnice a Aeronatucii de la 
Mediaş (1931), a urmat şcoala de sergenţi în cadrul Batalionului de 
Gardă (absolvită la 23 aprilie 1936, în urma unui examen desfăşurat 
la Sinaia, în prezenţa Regelui Carol al II-lea, care “nu a fost o 
formalitate”, cu o probă practică şi o probă teoretică) şi, ca elev-
plutonier, anul I al Şcolii pregătitoare de ofiţeri – secţia infanterie 
“Principele Carol” (16 octombrie 1936 – vara 1937), apoi anul II 
(1937-1938).  
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Cedarea Basabiei 
 
În vara anului 1940, după 8 ani de studiu şi absolvirea 
Liceului Militar, Radion a ajuns la „examenul final”, care „se 
spunea că deschide tinerilor uşa pentru a păşi în lume”: 
bacalaureatul. A luat acest examen „cu brio” (ca toate 
evaluările prin care a trecut). Uşa viitorului îi era deschisă în 
faţă... 
 Trecând deocamdată peste „obligaţiile şcolare”, 
Radion a mers în vacanţă în Basarabia, să-şi revadă familia 
în satul Pecişte. Pe drum a găsit o atmosferă destul de 
agitată. Un sătean l-a atenţionat asupra situaţiei, spunând: 
________________________________________________ 
 

În toamna anului 1937, a fost înaintat la gradul de  sublocotenent, la 
vârsta de 16 ani, conform tradiţiei (“Era o tradiţie ca Principele 
moştenitor să devină ofiţer la această vârstă” – Regele Mihai, în 
“Convorbiri…”, ed.3, Humanitas, p.125), printr-o ceremonie 
desfăşurată la 24-25 octombrie 1937 la Sinaia. Militar, a fost încadrat 
în Batalionul 1 vânători de munte “Regele Carol al II-lea” şi a fost 
numit adjutant onorific al Regelui. 
Pe lângă trupele terestre, a fost încadrat la 15 august 1939 (Ziua 
Marinei) în cadrele Marinei Regale Române – deci ale forţelor navale, 
cu un grad de aspirant echivalent celui de sublocotenent în cadrul 
trupelor de uscat. “Lipsea înscrierea sa ca ofiţer în aeronautică, 
domeniu care, cu siguranţă, l-ar fi încântat pe vlăstarul regal, atât de 
pasionat de inginerie şi tehnică” (op.cit., p.285). 

În 1940, Prinţul Mihai şi-a început serviciul activ la Batalionul de 
Gardă (16/19 august-4 septembrie). 
După abdicarea Regelui Carol al II-lea (6 septembrie 1940), acum 
Regele Mihai a devenit şi capul oştirii, fiind anvasat de către prim-
ministrul şi generalul Ion Antonescu la gradul de general de divizie. 
“În public şi în cadrul oficial, suveranul îmbrăca uniforma militară cu 
însemne de general de divizie, lucru lesne de observat în iconografia 
vremii” (op.cit., p.287). La 10 mai 1941 (de ziua naţională), Regelui Mihai 
i s-a acordat, la iniţiativa lui Ion Antonescu, demnitatea de Mareşal al 
României, printr-o ceremonie desfăşurată la Palatul Regal.  
Majestatea Sa a fost “cel mai tânăr şi este cel mai longeviv purtător al 
demnităţii de «Mareşal al României» (op.cit., p.290) 
@ “Mareşali ai României”, coord.Teodor Frunzeti, Corneliu Andone, Ion 
Giurcă, Marian Moşneagu, Vasile Popa, Florin Tucă, editura Rao, 2013: 
«Regele Mihai, cel mai tânăr Mareşal al României”, pp.278-297 
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„Am văzut şeful de post şi percepţia încărcând bagaje şi 
retrăgându-se din Basarabia. Du-te la preotul satului şi stai 
de vorbă cu el, să afli ce se întâmplă!”. 

Urmând sfatul primit, Radion s-a dus la preotul satului 
(Părintele Hrişcă) iar seara,  ascultând împreună radioul, au 
aflat că Basarabia a fost cedată, iar localnicilor li se oferă un 
termen de 3 zile pentru a evacua provincia (până la ocupaţia 
rusească). Aflând acestea, Radion s-a dus imediat la familia 
lui, i-a anunţat de acest lucru, mama lui i-a pregătit o plăcintă 
pentru drum şi şi-a luat rămas bun, apoi a luat drumul spre 
România...... 

A plecat cu căruţa trasă de cai primi 10 kilometri 
(condusă de fratele lui, Ion). Dând peste coloane de oameni 
care părăseau Basarabia, Radion i-a spus fratelui său să 
plece acasă cu căruţa, el având să meargă pe jos, urmând 
coloana.    

A mers cu un rucsac1, cu uniforma de liceu militar (cu 
care s-a dus acasă, dar pe care trebuia să o predea la liceu) 
şi uniforma de civil. După ce a mers o zi şi o noapte întreagă, 
a ajuns dimineaţa la Iaşi, apoi la Bucureşti.   

Ajuns în gara capitalei, şi-a lăsat bagajele acolo şi s-a 
dus la familia avocatului Ion Mavrus – tatăl lui Dan Mavrus 
(elevul palatin decedat în timpul şcolii), cu care Radion a fost 
bun prieten.  

Văzându-l, Mavrus l-a întrebat, surprins, „Ce-i cu 
tine?”. Radion i-a explicat succint că s-a refugiat din 
Basarabia. Avocatul a înţeles situaţia şi, pragmatic, l-a 
întrebat: „Unde ţi-e bagajul?”. „La gară”. „Du-te să-l iei!”. 

______________________________________________________ 
 
1 Acest rucsac i-a fost dăruit lui Radion de către ministrul 
Gheorghe Tătărescu, în 1933, folosindu-l în timp ce mergea în 
"călătoriile de sinteză" de la sfârşitul fiecărui an de studiu. După ce 
a plecat cu el din Basarabia în iunie 1940, când s-a cedat teritoriul 
ruşilor, Radion a continuat să păstreze rucsacul – pe care îl mai 
are şi astăzi, deşi nu-i foloseşte la nimic. El explică această 
situaţie pring „dragostea de ce-i al tău”, trăsătură-cheie a 
moldovenilor: „Originea mă face să fiu aşa, păstrător”.    
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După ce s-a întors de la gară, i s-a pregătit o cameră la etajul 
superior, la mansardă – în situaţii destul de convenabile 
(avea intrare separată).  

Radion a stat la Bucureşti în gazdă la familia Mavrus 
până la vârsta de 35 de ani, când s-a căsătorit (în 1955).  

 

 
 

Prinţul Mihai în 1937.  
Portret cu autograf, primit de Radion Chiaburu. 
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P.S.: Cei 4 elevi ai clasei palatine (Mihai, Ionniţiu, Heltmann, 
Malaxa) au dat examenul de bacalaureat în ziua primirii 
ultimatului URSS. Momentul a fost descris de Mircea Ionniţiu: 

„După opt ani de studiu am ajuns la examenul final, care 
se spunea că deschide tinerilor uşa pentru a păşi în lume: 
bacalaureatul. În cazul nostru trebuia să susţinem 
examenul în Sala Tronului din palatul Regal, îmbrăcaţi în 
haine de gală, purtând cravată albă şi frac. A fost o 
examinare extrem de minuţioasă în faţa unei echipe 
special selectate de profesori universitari. Carol a fost 
prezent şi şi-a petrecut câteva ore ascultând răspunsurile 
noastre. Când a părăsit sala, a făcut-o pentru a se întâlni 
cu Consiliul de Coroană special convocat pentru a discuta 
ultimatumul primit din partea Uniunii Sovietice, în care se 
cerea cedarea Basarabiei, a Bucovinei de Nord şi a unui 
colţ al Moldovei (ţinutul Herţa – n.n.). 
Este o ironie a sorţii că, în ziua în care noi am păşit în 
lume structura clădită de Carol prin politica sa s-a 
prăbuşit. Pierderea Basarabiei şi Bucovinei a fost urmată 
de pierderea nordului Transilvaniei luat de Ungaria şi de 
pierderea sudului Dobrogei luat de Bulgaria.  
La mai puţin de trei luni Carol a abdicat şi a părăsit ţara 
fără nici un sprijin din nici o parte sau zonă a ţării”1, lăsând 
povara conducerii ţării pe umerii fiului său, devenit Regele 
Mihai I al României. 
 

Elev-plutonier 
 

După terminarea liceului (1940), Radion Chiaburu a fost 
încadrat ca elev-plutonier şi, dintre părţile armatei, a ales 
aviaţia. Timp de doi ani, a primit o pregătire la Şcoala Militară 
de Ofiţeri de Aviaţie din Bucureşti, de la Cotroceni. La 
absolvirea acestei şcoli, la 10 mai 1942, a fost ridicat la 
rangul de ofiţer în primul grad, sublocotenent aviator, prin 
decretul dat în Bucureşti la 8 mai 1942 de către “Antonescu, 

______________________________________________________ 
 
1 „Amintiri şi reflecţiuni”, pp.167-168 
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Mareşal al României, Conducătorul Statului”, fiind încadrat în 
“Aeronautica Regală”1.   
 După 1942, a urmat Şcoala de Piloţi de Vânătoare de 
la Galaţi – pentru cursuri de perfecţionare, unde erau inclusiv 
instructori germani.  
 „Am fost pilot de vânătoare, sunt veteran de război. N-
am fost pe front, am fost în avion". El a făcut parte din prima 
generaţie de aviatori care au pilotat avioanele IAR-802, „de 
ultimă generaţie".  

«Capitanul Bocșan împreună cu sublocotenenții Tiberiu 
Rado, Radion Chiaburu (s.n.) şi Mihai Berbecaru, 
pregătindu-se discret, formează o patrulă de acrobație. 
Când școala se umple de personalități române și colonei 
germani, inspectori de vânătoare și atâția alții, patrula urcă 

______________________________________________________ 
 
1 Acest decret a fost publicat în «Monitorul Oficial» din 10 mai 
1942, anul CX, nr.108 – partea 1: „Decrete, Jurnale ale Consiliului 
de Miniştri, Deciziuni Ministeriale, Comunicate, Anunţuri judiciare 
de interes general”: «Având în vedere raportul d-lui ministru 
secretar de Stat la Departamentul Apărării Naţionale nr. 14.153 din 
mai 1942; în baza dispoziţiunilor decretelor-legi nr. 3052 din 5 
septembrie şi nr.3072 din 7 septembrie 1940, am decretat şi 
decretăm: Art.I. Înălţăm la gradul de sublocotenent, pe data de 10 
Mai 1942, pe elevii prevăzuţi mai jos, care au absolvit şcolile de 
ofiţeri   ale  armelor   respective:  […]».   Elevii - plutonieri  (inclusiv  
Radion Chiaburu) deveniţi sublocotenenţi în “Aeronautica Regală” 
prin decretul din 8 mai 1942 apar la paginile 17-18. 
2 Avion monoplan de vânătoare și bombardament în picaj. A 
fost realizat la IAR Brașov şi produs între 1939-1943. La vremea 
respectivă, IAR 80 era comparabil cu cele mai moderne avioane 
de luptă (precum Bf 109 din Germania, Hawker Hurricane și 
Supermarine Spitfire din Marea Britanie). VITEZĂ: 550 km/h la 
3970m (locul 4 în lume la acea vreme). În a doua parte a 
războiului, acest proiect s-a dovedit a fi depășit tehnologic. După 
aproximativ cinci ani de la terminarea războiului, avioanele au fost 
înlocuite în totalitate cu modele sovietice. În anul 1955 
Comandamentul Forțelor Aeronauticii Militare a hotărât 
dezmembrarea aparatelor și casarea lor. Nu s-a păstrat niciun 
aparat întreg.  
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și execută o demonstrație ce are darul să uluiască 
întreaga asistență. La sfârșit li se adresează felicitări, așa 
cum o vor face și oaspeții regali, și ofițerii superiori români, 
și germani care au vizitat mai târziu școala. [….]”1 

 

 
 
În vara anului 1943 lângă maiorul german Erich Gerlitz, 
comandantul Şcolii de Piloţi de Vânătoare de la Galaţi, Radion 
Chiaburu (dreapta) îi prezenta Regelui situaţia de acolo. 

 
După finalizarea “cursurilor de perfecţionare” la Galaţi, 

a fost repartizat, împreună cu alţi aviatori (între care Ion 
Torlan), la apărarea unor puncte strategice esenţiale – 
precum podul peste Dunăre de la Cernavodă (proiectat de 
Anghel Saligny), în zona Dobrogei - împotriva 
bombardierelor ruseşti.  

Lângă Dunăre existau două aerodromuri militare - din 
care unul se afla între comunele Şocariciu şi Coceargeaua 

______________________________________________________ 
 
1
 Din cartea “Inimi cât să cuprindă cerul patriei” de Cornel 

Marandiuc (Ed.Dacia, Cluj-Napoca, 1985) – interviul dat de 
Generalul aviator Anton “Mache” Mărăşescu 
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din judeţul Călăraşi1; celălalt se afla la Mamaia, în estul 
judeţului Constanţa. „Eram o echipă specializată, ca într-un 
timp foarte scurt să decolăm şi să fim în aer ca să putem 
contracara inamicii, care veneau pe valea Dunării”, îşi 
aminteşte Radion.  

În continuare, în timpul războiului - inclusiv după 
întoarcerea armelor (1944) -, a apărat doar teritoriul ţării (nu 
a luptat şi în afara graniţelor). A primit două decoraţii. 

 

 
 

P.S.: Şi Regele Mihai era pasionat de aviaţie. «Marele Voievod 
crescuse şi lua lecţii de zbor într-un avion cu dublă comandă (civil), 
sub supravegherea instructorului de zbor Traian Udriski, pilot al Casei 
Regale. Mai târziu, după ce fusese încoronat şi după ce stăpânise 
bine meşteşugul pilotatului, Udriski i-a spus într-o zi: „Poftiţi, 
Majestate, manşa vă aparţine”. A fost momentul când suveranului i s-
a împlinit visul de a cuceri văzduhul de unul singur. A făcut-o de 
atunci de atâtea şi atâtea ori...» [7]* 

______________________________________________________ 
 
1
 Curiozitate: Numele ambelor localităţi venind din limba 

ţigănească, ele au fost schimbate în 1964 (prin Decretul nr. 799 
din 17 decembrie 1964) – Şocariciu a devenit comuna Unirea, iar 
Cocergeaua a devenit comuna Borcea. 
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În paralel cu aviaţia, Radion a urmat la „fără frecvenţă” 
Facultatea de drept a Universităţii din Bucureşti (participa la 
seminarii şi dădea examenele). A fost atras spre acest 
domeniu (legislativ şi juridic) datorită lui Ion Mavrus, care era 
avocat şi jurist al societăţii „România forestieră”1.  

Stând în casa lui, a putut primi o pregătire specială şi 
aplicată (chiar pe munca pe avocatură). 

 

 
Refugiul familiei în august 1944 

 
După abdicarea Regelui Carol al II-lea, la conducerea ţării a 
ajuns, de facto, prim-ministrul Ion Antonescu, care şi-a 
arogat puteri dictatoriale, numindu-se „Conducătorul” ţării, şi 
lăsând Regelui Mihai un rol mai degrabă simbolic.  

În iunie 1941, la ordinul mareşalului Antonescu, 
armata română, aliată cu armata germană, a început 
campania de răsărit împotriva Uniunii Sovietice, eliberând 
teritoriile cedate în vara anului 1940 (Basarabia, Bucovina de 
Nord şi ţinutul Herţa) până în iulie. Totuşi, familia Chiaburu a 
continuat să locuiască pe teritoriul basarabean eliberat (până 
în august 1944). După înfrângerea trupelor Axei în Bătălia de 
la Stalingrad (1942-1943), frontul de război s-a rupt, armata 
sovietică începând înaintarea spre teritoriul românesc, 
ajungând, în august 1944, la graniţa cu Basarabia. În acest 
context a avut loc acţiunea Regelui de la 23 august 1944 
(descrisă mai jos), prin care s-a părăsit alianţa cu Germania 
nazistă (împotriva căreia armata română a început să lupte) 

______________________________________________________ 
 
* Despre instructorul Udriski şi lecţiile de zbor primite “în secret” în 
anii „40, fără aprobarea lui Antonescu, Regele Mihai a povestit şi în 
convorbirile cu Mircea Ciobanu (Humanitas, ed.3, pp.100-103). 
1 La societarea anonimă „România forestieră”, pentru exploatarea 
de păduri, comerţul şi industria lemnăriei, Ion Mavrus era şi 
membru al consiliului de administraţie; la şedinţa din 11 martie 
1945, a fost ales administrator delegat – având deci şi o funcţie 
administrativă (cf. „Monitorul oficial”, nr.108/16 mai 1945 – partea I, an CXIII).  
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şi s-a oprit focul împotriva armatei sovietice şi forţelor anglo-
americane (cu care s-a semnat un armistiţiu).    

Din păcate, această acţiune nu a putut opri 
reocuparea sovietică a teritoriului românesc dintre Prut şi 
Nistru cedat în 1940 şi recuperat în 1941 – incorporat după 
1944 în aşa-zisa „Republică Sovietică Socialistă 
Moldovenească” (majoritatea teritoriului) şi R.S.S. Ucraina 
(Bugeacul – partea de sud a Basarabiei).  

Din fericire, avertizaţi de Radion, familia Chiaburu a 
avut timp să se refugieze dincolo de Prut, pe teritoriul 
României, înainte ca Basarabia să fie ocupată de sovietici. 
Referitor la această situaţie, Radion i-a cerut ajutorul 
Regelui, care a discutat cu mareşalul curţii regale, Dimitrie D. 
Negel. Acesta, fiind administratorul Domeniilor Coroanei1, a 
sprijinit refugiul familiei Chiaburu şi i-a stabilit „în siguranţă” 
într-o casă la Segarcea, judeţul Dolj, în Oltenia, pe o 
proprietate a Domeniilor Coroanei.  
 Refugiaţii basarabeni din 1944 au avut un statut diferit 
de cei refugiaţi în 1940, existând mai multe tentative ale 
autorităţilor sovietice de a-i readuce pe teritoriul Basarabiei. 
În mod fericit, familia Chiaburu nu a avut astfel de probleme 
– lucru datorat probabil şi susţinerii primite de la Casa 
Regală a României.  

De fapt, Radion apreciază că succesul refugierii 
familiei sale s-a datorat întocmai Familiei Regale, peste ani, 
el afirmând: "Faptul că am fost coleg cu Regele pentru mine 
a fost salvarea vieţii. Fiindcă, în felul ăsta, eu mi-am refugiat 
familia”2, care a stat pe Domeniile Coroanei, la Segarcea. 
 În 1945, părinţii lui Radion (Nicolae şi Elisabeta) 
aveau deja 65 de ani. La Segarcea, tatăl a lucrat chiar la 
„Domeniile Coroanei” (ca şef de echipă), devenită după 1948 
gospodărie de stat (unde a fost pensionat). 

______________________________________________________ 
 
1
 După 23 august, Dimitrie Negel a primit un portofoliu de Ministru 

al Agriculturii, în cadrul primului guvern Constantin Sănatescu – de 
scurtă durată (23 august – 3 noiembrie 1944). 
2 Din interviul din 2007, „Sunt vândut monarhiei”. 
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 De la Segarcea „s-au înălţat” copii lui. În continuare, 
facem o incursiune în viitor, a devenirii lor ulterioare: 
 Ion a devenit maestru agricol. După 1944, a lucrat la o 

fermă din Segarcea (ajungând şef de fermă). 
 Paraschiva a absolvit Liceul de fete (eparhial). S-a 

căsătorit cu fiul preotului – Nicolae Hrişcă. „Fiul popei” 
a urmat seminariul, dar n-a mai mers pe partea 
duhovnicească, ci a devenit agent agricol. După 1944, 
soţii Hrişcă au ajuns în judeţul Târnava. Nicolae 
Hrişcă a devenit şef de fermă în oraşul Mediaş (judeţul 
Târnava, azi judeţul Sibiu).  

 Andrei a devenit croitor. După ce a urmat şcoala 
primară şi 3 clase de liceu, părinţii lui l-au îndrumat 
spre această profesie. După 1944, Andrei a ajuns în 
Bucureşti. 

 Nina a ajuns la Iaşi, unde a absolvit Facultatea de 
Textile (ca şefă de promoţie). A ajuns şefă de serviciu, 
apoi director al Fabricii Populare din Bucureşti.  

 Constantin a ajuns la Timişoara, unde a absolvit 
Facultatea de Textile. A devenit inginer chimist şi şef 
al Combinatului fondului plastic. 

 Pavel a ajuns şef-mecanic la Mediaş, căsătorindu-se 
cu o medieşancă. 

 
 

Actul de la 23 august 
Realizat de Regele Mihai al României în colaborare cu partidele 
din opoziţie, Actul de la 23 august 19441 a însemnat sfârşitul 
dictaturii antonesciene, ieşirea României din războiul hitlerist 
contra Naţiunilor Unite, alăturarea ei coaliţiei antifasciste şi 
restabilirea independenţei şi suveranităţii naţionale. Efectele 
acestei acţiuni şi sentimentele momentului pot fi descrise cel mai 
bine prin „Proclamaţia către ţară” făcută de Majestatea Sa la radio, 
în seara acelei zile de 23 august: 

______________________________________________________ 
 
1 O relatare a acestui moment se poate găsi în memoriile lui 
Mircea Ionniţiu, secretar al Regelui şi martor direct: „Amintiri şi 
reflecţiuni”, pp.44-63 (Miercuri, 23 august şi Joi, 24 august). 
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„Români, În ceasul cel mai greu al istoriei noastre am socotit, în 
deplină înţelegere cu poporul meu, că nu este decît o singură cale 
pentru salvarea ţării de la o catastrofă totală; ieşirea noastră din 
alianţa cu puterile Axei şi imediata încetare a războiului cu 
Naţiunile Unite. 
 Români,Un nou guvern, de uniune naţională, a fost însărcinat să 
aducă la îndeplinire voinţa hotărîtă a ţării de a încheia pacea cu 
Naţiunile Unite. România a acceptat armistiţiul oferit de Uniunea 
Sovietică, Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii. Din acest 
moment încetează lupta şi orice act de ostilitate împotriva armatei 
sovietice, precum şi starea de război cu Marea Britanie şi Statele 
Unite. Primiţi pe soldaţii acestor armate cu încredere. Naţiunile 
Unite ne-au garantat independenţa ţării şi neamestecul în treburile 
noastre interne. Ele au recunoscut nedreptatea Dictatului de la 
Viena prin care Transilvania ne-a fost răpită. 
 Români, Poporul nostru înţelege să fie singur stăpîn pe soarta sa. 
Oricine s-ar împotrivi hotărîrii noastre liber luate şi care nu atinge 
drepturile nimănui este un duşman al neamului nostru. Ordon 
armatei şi chem poporul să lupte prin orice mijloace şi cu orice 
sacrificii împotriva lui. Toţi cetăţenii să se strîngă în jurul tronului şi 
al guvernului pentru salvarea patriei. Cel care nu va da ascultare 
guvernului se opune voinţei poporului şi este un trădător de ţară. 
 Români, Dictatura a luat sfîrşit şi cu ea încetează toate asupririle. 
Noul guvern înseamnă începutul unei ere noi în care drepturile şi 
libertăţile tuturor cetăţenilor ţării sînt garantate şi vor fi respectate.  
Alături de armatele aliate şi cu ajutorul lor, mobilizînd toate forţele 
naţiunii, vom trece hotarele impuse prin actul nedrept de la Viena 
pentru a elibera pămîntul Transilvaniei noastre de sub dominaţia 
străină. 
 Români, De curajul cu care ne vom apăra cu armele în mînă 
independenţa împotriva oricărui atentat la dreptul nostru de a ne 
hotărî singuri soarta depinde viitorul ţării noastre. 
Cu deplină încredere în viitorul neamului românesc să păşim 
hotărîţi pe drumul înfăptuirii României de mîine, a unei Românii 
libere, puternice şi fericite. 
  Mihai“  

 
Acest act a atras ostilităţile armatei germane, a cărei aviaţie a 
bombardat la 24 august Casa Nouă şi pavilionul din Palatul Regal 
care odinioară adăpostise clasa palatină. Din fericire, pentru 
propria siguranţă, Regele se refugiase în afara Bucureştiului.  
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*** 
După 23 august ‟44, armata română a început 

campania de vest pentru eliberarea teritoriului românesc şi a 
celorlaltor ţări (Ungaria, Cehia, Slovacia) de sub ocupaţie 
nazistă. Ca aviator, Radion a continuat cu apărarea unor 
puncte strategice – acum din Transilvania (a cărei eliberare 
s-a finalizat la 25 octombrie 1944 - de ziua de naştere a 
Regelui Mihai).  

Războiul s-a terminat pe continentul european la 8 
mai 1945, prin capitularea Germaniei. 
 

Ocupaţia sovietică 
 

Pentru descrierea situaţiei ce a urmat în România (similară 
cu cea din majoritatea statelor din estul Europei) îl vom cita 
din nou pe Mircea Ionniţiu, care analizează evenimentele în 
memoriile sale: 
«[....] doresc să amintesc evenimentele care au dus la 
instalarea în România a primului guvern sub controlul 
partidului comunist, când voinţa naţiunii a fost sfidată, când o 
recentă înţelegere internaţională a fost călcată şi când 
baionetele Armatei Roşii au curmat independenţa ţării.  
Ca secretar particular al Regelui Mihai, am putut observa 
îndeaproape cursul evenimentelor (s.n.). România  
semnase armistiţiul cu Marile Puteri, Statele Unite, Marea 
Britanie şi Uniunea Sovietică, atunci când frontul româno-
german fusese spart în august 1944. Ca urmare, o Comisie 
Aliată de Control, sub preşedinţia reprezentantului sovietic, a 
fost formată pentru a veghea asupra administraţiei de stat şi 
pentru a verifica îndeplininirea condiţiilor de armistiţiu. 
Curând s-a dovedit că reprezentanţii puterilor apusene nu 
erau consultaţi cu privire la activitatea comisiei şi că 
participau doar în mod simbolic. De asemenea se luase 
drept bună declaraţia solemnă a ministrului de Afaceri 
Externe al Uniunii Sovietice, V.Molotov, făcută în aprilie 
1944, că URSS-ul nu va modifica structura politică şi socială 
a României. 
Sunt de notat trei factori care aveau să influenţeze viitorul 
ţării în această perioadă. Cel dintâi a fost presiunea 
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economică continuă exercitată de organele militare şi 
civile sovietice. Această acţiune a creat o criză în 
economie, care era deja slăbită după trei ani de război. Baza 
economică a României era subminată de influxul de ruble şi 
lei sovietici cu care armatele ruseşti umpleau piaţa şi pe care 
Guvernul Român era obligat să-i cumpere. Inflaţia generată 
de aceste datorii fusese accentuată de paralizia vieţii 
economice produsă de sosirea Armatei Roşii, de nesiguranţa 
zilei de mâine şi de lipsa aproape completă de transporturi.  
Cea de a doua observaţie se referă la duplicitatea 
partidului comunist, care, în timp ce reprezentanţii săi 
participau la lucrările Consiliului de Miniştri, duceau, cu 
ajutorul aliaţilor săi politici, o campanie pentru distrugerea 
structurii politice şi sociale a ţării. Nu încape îndoială 
acum că aceste acţiuni erau dirijate de către Andrei Vîşinki, 
ministrul adjunct al Afacerilor Externe al U.R.S.S. Printr-o 
ciudată coincidenţă, prima vizită a acestuia la Bucureşti, în 
octombrie 1944, a corespuns cu prima criză de guvern. [....] 
În acest timp Partidul Comunist încuraja pe cât posibil 
crearea haosului economic, acuzând partidele democratice 
de incapacitate. 
Cel de al treilea factor care a influenţat evenimentele este 
ceea ce analiştii perioadei de după război numesc „politica 
americană fără politică” (American policy of no policy). Ei 
susţin că Statele Unite au refuzat, pe durata operaţiunilor 
militare din Europa, să facă vreo înţelegere politică, că 
Statele Unite au rămas indiferente faţă de orice planificare 
relativă la viitorul Sud-Estului Europei, că Statele Unite nu 
doreau să fie implicate. [....]; conducătorii militari americani 
se împotriveau să-şi asume obligaţii în această regiune. Fără 
îndoială că Moscova a tras concluzia că are mână liberă. Şi 
probabil că acest lucru a făcut ca Stalin să proclame, în 
cercul său intim, „cel ce liberează un teritoriu va impune 
sistemul său social acolo”.» („Amintiri şi reflecţiuni”,pp.86-88) 

 
 

În acest context, au loc următoarele evenimente: 
„După vizita lui Vîşinski la Bucureşti, din toamna anului 1944,  
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Partidul Comunist se pune în fruntea campaniei de 
răsturnare a guvernului [...] (şi) începe proteste publice”; 
pe fondul acestor turbulenţe, guvernul Constantin Sănătescu 
demisionează iar, pentru formarea noului guvern, Regele 
alege „o personalitate neutră, cu prestanţă şi cu trecut 
nepătat” (Generalul Nicolae Rădescu), „dar dezordinea 
continuă în ţară”; venit în Bucureşti, Andrei Vîşinki cere 
demiterea guvernului Rădescu (pe care Regele se vede 
nevoit să o ceară) şi impune neoficial numirea lui Petru 
Groza, „singurul om care, ca prim-ministru, se bucură de 
încrederea Uniunii Sovietice” – căruia Regele se vede 
nevoit să-i însărcineze formarea guvernului – majoritar 
comunist (6 martie), dar fără participarea partidelor 
majoritare (liberal şi ţărănist) – care „refuză orice colaborare, 
atâta timp cât (Partidul Comunist) reţine majoritatea locurilor 
în cabinet”; „Nici unul din guvernele apusene nu recunosc 
regimul Groza, deoarece nu avea larga reprezentare a 
partidelor politice, aşa cum se specificase la Yalta” şi „în 
circumstanţele existente, nu vor negocia tratatul de pace”; 
astfel, în august 1945, Regele cere „o reexaminare a poziţiei 
guvernului Groza”, dar acesta refuză cererea de a 
demisiona, motiv pentru care Regele „declină să mai aibă 
vreun contact cu el sau miniştrii săi”; „Aşa începe perioada 
care a fost numită «greva regală»”; „după luni de conversaţii 
diplomatice” între Marile Puteri, în decembrie 1945, se 
ajunge la o soluţie de compromis: „se vor adăuga doi membri 
la guvernul existent a lui Petru Groza”, care „vor reprezenta 
partidele majoritare”; „Guvernul astfel reorganizat va da 
asigurări solemne reprezentanţilor Apuseni cu privire la 
ţinerea de alegeri libere şi nestingherite” (pp.89-96); 
„Compromisul de la Moscova a fost o mare dezamăgire 
pentru Regele Mihai, pentru şefii partidelor de opoziţie cât şi 
cei care credeau în principiile democraţiei” (p.101); „Acest 
compromis a convins pe cei interesaţi că democraţiile 
Apusene nu pot să disloce dominaţia sovietică şi că, 
până la o modificare la o modificare a relaţiilor dintre Marile 
Puteri, controlul comunist se va consolida” (p.97). Şi, într-
adevăr, aşa s-a întâmplat.... 
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*** 
După terminarea războiului (mai 1945), Radion era încă în 
Aviaţie. 

În vara anului 1945, Aviaţia Română “a ţinut să-şi 
afirme existenţa” prin organizarea unui miting aerian1 - „show 
aviatic” cu aviatorii veterani de război – dar şi alte grupări 
non-militare (precum paraşutiştii) -, pentru care au selectat 
piloţii de vânătoare cei mai buni. Din formaţia acrobatică de 
trei avioane IAR-80, condusă de aviatorul Constantin 
Şendrea de la Şcoala de Vânătoare de la Ziliştea (care, spre 
sfârşitul războiului, a fost mutată la Timişoara), a făcut parte 
sublocotenentul aviator Radion Chiaburu şi locotenentul 
Constantin Baltă2. 

Iniţial, mitingul – numit neoficial Mitingul Victoriei sau 
al Recunoştinţei faţă de eroii noştri din cel de-al doilea război 
mondial - trebuia să aibă loc la 20 iulie, de ziua aviaţiei şi 
Sfântul Ilie, sau în septembrie 19453. În acest sens, din luna 

______________________________________________________ 
 
1 Adunare, manifestație publică cu caracter foarte larg, prilejuită de 
un eveniment politic sau social important (din englezescul şi 
franţuzescul „meeting”). 
2
 «În cursul lunii iunie s-au prezentat pe Clinceni şi au început 

antrenamentul următoarele formaţii: escadrila care funcţionase pe 
terenul de la Dalnic, de lângă Odessa, sub conducerea aviatoarei 
Burnaia Irina [….], o formaţie acrobatică de trei avioane IAR-80, 
condus de căpitanul av. Şendrea Constantin de la şcoala de 
Vânătoare de la Ziliştea […..], având coechipieri pe lt. Baltă 
Constantin şi slt.av. Chiaburu Rodion (s.n.), câteva planoare 
care au avut între piloţi pe instructorul şi acrobatul planorist 
Valentin Popescu, un grup masiv de paraşutişti condus de 
instructorul şi deţinătorul mai multor recorduri naţionale de 
parautism - Demetrescu Traian Popa, circa 30 de avioane militare 
de observare tip IAR-39» (din cartea “Amintiri şi însemnări despre 
căpitanul aviator Bâzu Cantacuzino”, Ed.STAR TIPP, Slobozia, 2008 – 
din capitolul scris de generalul Ion-Oiţă POPESCU, subtitlul “Un miting 
amânat sine die“, pp.24-28) 
3 În relatările generalui I.O.Popescu, acesta rememorează că 
mitingul ar fi fost să aibă loc la 20 iulie 1945, de ziua aviaţiei / 
Sfântul Ilie – patronul aviaţiei, iar pregătirile au avut loc în iunie.  
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iunie sau august 1945, s-au făcut pregătiri generale de zbor 
pe terenul de la Clinceni, aflat la 15 kilometri distanţă de 
Bucureşti. Pentru pregătirea mitingului pe teren a fost numit 
comandorul aviator Ion Ţuculache Stănculescu, ajutat pentru 
desfăşurarea evoluţiilor, atât la sol şi în aer, de către 
Generalul aviator Ion Oiţă Popescu – care, într-o relatare 
memorialistică, îşi aminteşte: “Majoritatea avioanelor militare 
cât şi planoarele, precum şi unele dintre avioanele de turism, 
erau obosite, cu orele de zbor pe terminate, ba unele mai 
păstrau şi urme de lovituri de schije şi proiectile inamice. O 
dovadă a acestor deficienţe nu a întârziat să apar în timpul 
zborurilor de antrenament prin oprirea unor motoare în aer şi 
aterizarea forţată pe câmpurile din apropierea terenului de 
zbor, din fericire fără urmări grave, şi mai ales prin unele 
ruperi în timpul evoluţiilor acrobatice.”1.  

Chiar căpitanul Şendrea a suferit ceea ce generalul 
I.O.Popescu consideră a fi fost “cel mai emoţionant 
accident”: în timp ce formaţia celor trei avioane IAR 80 
executa un picaj deasupra punctului din centrul aerodromului 
(unde se găseau cei care conduceau exerciţiile de zbor), 
“după care formaţia urma să se redreseze pe la circa 40-50 
m înălţime, pentru a începe urcarea în vederea executării 
unui luping şi apoi zborul pe spate”, profondorul (suprafaţa 
mobilă de comand din ampenajul orizontal) de la avionul IAR 
80 al căpitanului Şendrea s-a desprins, “iar avionul, după o 
serie de mişcări dezordonate a intrat în pierdere de viteză 
după care a început prăbuşirea”. “Îngroziţi de teribilul 
spectacol, eram convinşi că de la acea mică  înălţime o 

______________________________________________________ 
 
Totuşi, în alte surse, am găsit informaţia că pregătirile au avut loc 
în august 1945 (sau după 2 septembrie), iar mitingul trebuia să 
aibă loc la 23 septembrie. Nu este exclus ca să fi avut două 
pregătiri (în iunie şi în august) şi două prezentări, cu două date 
diferite pentru desfăşurarea mitingului – prima dată, la 20 iulie, 
după care ar fi fost amânat; apoi să fi fost amânat din nou, pentru 
septembrie 1945 (după care a fost anulat definitiv).  
1
 (op.cit, p.25) 



80 

 

salvare cu paraşuta a pilotului nu mai era posibilă. În acea 
penibilă situaţie, am observat însă desprinzându-se de avion 
o paraşută în curs de deschidere, purtând în viteză pilotul pe 
care, după câteva secunde, l-a bulit de pământ la mai puţin 
de o sută de metri de locul unde mă aflam cu punctul de 
zbor. Precizez că paraşuta nu era complet deschisă şi a 
căzut foarte aproape de sfărâmăturile avionului prăbuşit puţin 
mai înainte. Nu credeam că după o asemenea izbitură un om 
mai putea rămâne teafăr. Dar, minune! Până să ajungem noi 
la locul căderii, am văzut pe pilot târându-se pe burtă pentru 
a se depărta de avionul căzut pentru a se depărta de o 
eventuală explozie. L-am eliberat din chingile paraşutei, l-am 
pipăit, l-am ajutat să se ridice pe picioare şi până la urmă, 
spre bucuria generală, am constatat că în afara unor contuzii 
nu prezenta nimic grav. Între timp a sosit salvarea cu medicul 
aerodromului care, după uşoare îngrijiri, l-a declarat apt 
pentru zbor. O explicaţie valabil că pilotul Şendrea 
Constantin nu a suferit prea mult din acea brutală cădere 
este, cred eu, că pe de o parte acesta avea o constituţie 
robustă, de sportiv, iar pe de altă parte, fiind mic de statură şi 
cu o greutate de asemenea mică, forţa de gravitaţie a 
acţionat şi ea mai uşor asupra celui care cădea. […] Ultimul 
care s-a prezentat la Clinceni şi care a prezentat o singură 
dat programul său acrobatic a fost Bâzu1.”2 

Cu ocazia pregătirilor pentru miting, Radion a 
cunoscut membre ale „Escadrilei Albe”3 care au luat parte la 

______________________________________________________ 
 
1 Constantin M. Cantacuzino (n. 11 noiembrie 1905, Bucureşti – 
d.26 mai 1958) a fost un as al Aviaţiei Române în timpul celui de-al 
doilea război mondial. După 1945, a pilotat ca avion particular un 
Bucker Jungmeister (“YR-BÎZ”). La 21 ianuarie 1948 a fugit din 
ţară prin Italia – a aterizat la Milano - şi s-a stabilit în Spania, 
câştigându-şi traiul prin show-uri aeriene. A murit în urma unei rare 
complicaţii apărute după o operaţie reuşită de ulcer, fiind 
înmormântat la Madrid. 
2
 (op.cit, pp.25-26) 

3 Unitate a aviaţiei cu piloţi femei, având drept misiune evacuarea 
răniţilor de pe front. Numele oficial era “Escadrila Sanitară”. 
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„acţiuni de evacuare” pe frontul de est – dintre primele trei - 
Mariana Drăgescu1 (cu care a legat o bună prietenie), 
Virginia Thomas, Nadia Russo – şi dintre cele venite ulterior 
– precum Eliza Vulcu. 

 

 
 

(din colecţia personală a profesorului Vasile Ristea Tudor)*: În 
fotografie, Radion este „flancat” de cele 4 membre ale Escadrilei 

Albe (Mariana, Nadia, Virginia şi Eliza Vulcu) şi alte două 
aviatoare: planorista Rodica Popescu şi Cornelia Fotache 

______________________________________________________ 
 
1 Marie-Ane-Aurelia Drăgescu (n. 7 septembrie 1912, Craiova), 
“legendă feminină a aviaţiei române”, a făcut parte dintre primele 
aviatoare ale “Escadrilei Albe” (împreună cu Virginia Thomas şi 
Nadia Russo). A luat parte la acţiuni de evacuare pe toată durata 
războiului (1941-1945), salvând peste 1500 de militari răniţi. După 
război a mai lucrat în aviaţa civilă, ca monitor la şcoala de aviaţie 
de la Chitila şi ca instructor de zbor la Şcoala de Aviaţie Ghimbav-
Braşov, până ce i s-a retras brevetul (1955); a lucrat apoi ca 
dactilografă până la pensionare (1967). La 7 septembrie 2012, 
împlinind impresionanta vârstă de 100 de ani, a fost onorată cu o 
decoraţie (Emblema Onoarea Armatei Române) şi ridicată la 
gradul de comandor în retragere. [sursă: “Zburătoarea”, Laurenţiu 
Ungureanu, în revista “Historia”, nr. 133 /februarie 2013 , pp.43-49] 
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“Când pregătirea mitingului a fost terminată, s-a 
hotărât, în urma aprobărilor de rigoare, ca repetiţia generală 
să fie prezentată pe aeroportul Băneasa în faţa forurilor 
competente ale aviaţiei române şi a Comisiei Aliate de 
Control, care la noi a fost numai sovietică. Deci cu o 
săptâmână înainte de desfăşurarea acestuia în faţa 
publicului. Ca urmare, întreaga organizare aviatică de pe 
Clinceni a fost gata să prezinte spectacolul, conform 
dispoziţiilor primite. [….] Avioanele aviaţiei civile, în fruntea 
cărora zburam eu cu scopul de a coordona şi încadra în 
orarul stabilit defilarea acestor formaţii, urmau să decoleze 
direct de pe Clinceni, iar grupul avioanelor militare de pe 
Pipera (inclusiv formaţia IAR 80 din care făcea parte Radion 
– n.n.). Prezentarea programului mitingului a fost o mare 
reuşită şi tot odată o surpriză care a stârnit unanima 
admiraţie pentru aviatorii români persecutaţi tot mai mult în 
ultimul timp şi pentru aviaţia noastră […]. [Deschiderea 
spectacolului aerian s-a făcut de un avion militar care la 
înălţimea de câteva sute de metri, a traversat spaţiul 
aerodromului, trăgând după el un drapel tricolor lung de 8 m, 
după care a urmat defilarea unor planoare remorcate, 
vânătoarea de balonașe și mai multe numere de acrobaţie 
aeriană solo pe avioane militare și sportive sau planoare. 
Treptat spectacolul a devenit tot mai însufleţit: campionul 
nostru naţional de salt cu parașuta Traian Dumitrescu-Popa 
s-a aruncat cu două parașute cu deschidere întârziată. După 
folosirea primei, simulând o cădere în gol, a deschis-o și pe 
cea de-a doua,  atât de jos încât  aceasta abia a avut timp să  

 
_____________________________________________________ 
 
* Această fotografie, despre a cărei existenţă am aflat într-o 
menţiune a istoricului Daniel Focşa într-un articol despre Escadrila 
Albă: “Nadia Russo-Bossie, sau implicarea prin suferinţă” (accesat 
via http://paulgoma.free.fr/paulgoma_pdf/pdf/LRP_NADIA_RUSSO-

Escadrila_ Alba.pdf.), a fost inclusă de dl. Daniel Focşa în cartea sa, 
“Escadrila Albă. O istorie subiectivă” (Ed.Vremea, 2008, Bucureşti, 
136 pag.), la pag. 74, pe baza unui exemplar primit de la doamna 
Mariana Drăgescu. 
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să se deschidă de complet, viteza la aterizare fiind încă 
destul de mare]1. Spre sfârşitul programului, când asistenţa 
era captivată la culme, şi-a făcut apariţia masiva formaţie a 
aviaţiei militare, pornit de pe Pipera, care a înscris pe bolta 
albastră a cerului iniţialele "M I" adică MIHAI I. De remarcat 
că prin aceasta ea a ţinut să confirme si în acest fel 
devotamentul şi dragostea pe care aviaţia şi poporul român 
le păstra pentru tânărul şi înţeleptul lor rege”2. Prezentarea s-
a încheiat cu un “show de acrobaţie” a lui “Bâzu” 
Cantacuzino, care a durat 25 de minute3. 
 Cu toate că prezentarea mitingului a fost un succes – 
în sensul reacţiilor “publicului”, care l-au apreciat cu 
entuziasm -, mitingul nu a fost aprobat. În rândul celor de la 
Comisia Aliată de Control (mai mult sovietică), s-a petrecut 
următorul fenomen: la momentele spectaculoase (ex: 
căderea liberă a paraşutistului Traian Demetrescu-Popa, 
programul acrobatic a lui “Bâzu”), membrii acestei comisii s-
au împărţit în două: «unii care au avut cuvinte de admiraţie şi 
apreciere ca „ocen haroaşo” sau „ocen krasivâi”, iar alţii au 
pus mâinile la ochi să nu vadă catastrofa, după care văzând 
că nu s-a întâmplat nimic, au slobozit o serie de înjurături 
spunând că în Uniunea Sovietică aşa ceva nu este permis»4. 

______________________________________________________ 
 
1 Completări din manuscrisul original, aflat în posesia profesorului 
Vasile Tudor. 
2
 (op.cit., pp.26-27) 

3
 Momentul a fost deschis într-un articol publicat în limba franceză: 

“Un grand nom de l'Aviation: Le prince Cantacuzino-Bâzu”, în 
revista “Les Vieilles Tigres” (pp.22-32) –nr.82, scris de comandorul 
aviator Dan Vizanti, as al aviaţiei române şi comandant al Grupului 
6 de Vânătoare – care între 1933-1944 a acţionat pentru apărarea 
Bucureştiului şi a întregului spaţiu aerian dintre Dunăre şi zona 
petroliferă de la sud de Carpaţi. Respectivul paragraf a fost tradus 
în română de generalul Popescu şi inclus în “op.cit”, pp.27-28. 
4 Din articolul “Despre un miting aprobat şi un altul interzis în 
1945”, prof.Vasile Tudor, apărut în revista “Document. Buletinul 
Arhivelor Militare Române”, nr. 2(60)/2013 (pp.64-66). 
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„...În sfârşit totul terminându-se cu bine, ne-am întors fericiţi 
la Clinceni, urmând să revenim în ziua mitingului. Dar, după 
câteva zile, de la Comandamentul aviaţiei noastre am primit 
neplăcuta veste cum  că  deocamdată mitingul s-a amânat. 
S-a amânat ... sine die!” (General Ion Oişteanu Popescu)1. « 
Cu toate insistenţele ulterioare, acel miting pregătit cu multe 
eforturi nu s-a mai ţinut niciodată şi nici un altul de asemenea 
anvergură».  

Radion consideră că motivul pentru care 
reprezentanţii sovietici (ruşi), văzând “demonstraţia de 
acrobaţie” a avioanelor, au spus “niet” şi au suspendat 
mitingul, este că lor li s-a părut că evenimentul ar fi avut 
caracter prea naţionalist2. Supărându-se foarte tare pentru 
acest fapt, Radion a ameninţat că, dacă nu se aprobă 
mitingul, el îşi va prezenta demisia din aviaţie. Sovieticii au 
rămas fermi cu poziţia lor şi atunci, orgolios, Radion şi-a 
depus cererea de demisie, pe care superiorii au aprobat-o. 
La 22 februarie 1946, ziarele anunţau la rubrica “Aviaţie - 
Ofiţeri trecuţi în cadrele de rezervă”, retragerea a doi aviatori: 
a căpitanului aviator Petre B. Constantinescu (n.1914-
d.1992)3 şi a sublocotenentului Radion N. Chiaburu. 

______________________________________________________ 
                                                                                                              
În acest articol, profesorul V.Tudor arată că, dacă mitingul de la 
aeroportul Băneasa din septembrie 1945 a fost anulat, un alt 
miting, organizat de către sindicatul salariaţilor CFR-işti, secţia 
aviatică – s-a desfăşurat în bune condiţii la 1 iulie 1945, la 
aerodromul Giuleşti de lângă Bucureşti, după trei zile de pregătiri 
pe acest aerodrom (28, 29, 30 iunie).  
1
 Completare la “op.cit” prin manuscrisul original, datoritată 

profesorului Vasile Tudor.  
2 Sau, în cuvintele profesorului Vasile Tudor, «Păi cum avea să 
permită un regim comunist în curs de instalare și de consolidare ca 
pe cerul Patriei noastre să apară și să se desfășoare atât de 
mândru și nestingherit tricolorul românesc și mai ales majusculele 
„M I” adică Mihai I, Regele României» (art.cit). 
3
 Petre B. Constantinescu a făcut parte, în periaoda 1944-1946, 

din Flotila 3 Vânătoare Galaţi, comandată de generalul Anton 
“Mache” Mărăşescu. 
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După plecarea din aviaţie, Radion n-a mai pilotat 
vreun avion. 

*** 
Evenimentele socio-politice ce au urmat după ianuarie 1946: 
Alegerile generale din noiembrie 1946 au fost „ţinute într-o 
atmosferă de teroare crescândă, de abuzuri şi brutalitate faţă 
de opoziţie”. „În multe circumscripţii, urnele de vot au fost 
umplute cu buletine votate în favoarea guvernului, iar în 
altele delegaţii opoziţiei au fost bătuţi şi izgoniţi din localurile 
de vot, iar alegătorii intimidaţi de cete de huligani. Când a 
început numărătoarea voturilor, organele comuniste şi-au dat 
seama că, în ciuda hoţiilor săvârşite, nu vor obţine 
majorităţile dorite. Atunci au recurs la falsificarea totalurilor 
de la unele circumscripţii, excluzându-i pe reprezentanţii 
opoziţiei din comisiile electorale. Până la urmă au trebuit să 
măsluiască şi rezultatul final”, obţinând aproape 70% din 
voturi; „Guvernele puterilor apusene au protestat energic 
împotriva felului cum au fost ţinute alegerile, arătând în 
detaliu abuzurile comise. Dar, atâta vreme cât Groza şi 
ciracii săi urmau metodele recomandate de reprezentanţii 
Moscovei, nu aveau motive să se teamă de represalii din 
partea Statelor Unite şi a Marii Britanii” (pp.101-102).  
Apoi, comuniştii elimină, prin înscenări şi alte pretexte, 
partidele din opoziţie – ţărăniştii şi liberalii, din iulie până în 
noiembrie 1947. Majoritatea membrilor vechilor partide şi 
demnitarilor vechiului regim - inclusiv militari - sunt arestaţi 
ilegal şi judecaţi în faţa unor „tribunale populare”, mulţi 
găsindu-şi sfârşitul în închisori1.   

______________________________________________________ 

 
1
 Este, spre exemplu, cazul locotenentului-colonelul Emil 

Pălăngeanu, arestat şi condamnat la muncă silnică pe şantierul 
primului canal Dunăre - Marea Neagră – unde şi-a găsit sfârşitul 
ca deţinut politic. Chiar colegi din „clasa palatină” au fost 
persecutaţi de regimul comunist: Dan Cernovodeanu a fost închis 
la penitenciarul Aiud; Ioan Jurchescu a fost deportat în câmpia 
Bărăgan pentru 4 ani (în 1951). 
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Ultima treaptă în calea instaurării depline a comunismului 
rămâne monarhia; „La 30 decembrie 1947, în timp ce 
reşedinţa regală fusese înconjurată de unităţi ale diviziei de 
voluntari „Tudor Vladimirescu” [...], regele Mihai a fost pus în 
faţa unui ultimatum. I s-a cerut să semneze actul de abdicare 
fără a face vreo modificare. Refuzul său urma să aibă 
consecinţe grave pentru sprijinitorii monarhiei [...]” (p.100); 
„Cu mare strângere de inimă şi pentru a cruţa naţiunea de 
sacrificii inutile, Regele s-a retras într-o cameră alăturată şi a 
semnat actul de abdicare” (p.104); după trei zile, a plecat în 
exil (unde a fost urmat şi de Mircea Ionniţiu, secretarul regal).     

 
Reprofilarea pe industria lemnului 

 
Deşi obţinuse licenţa în drept, Radion nu s-a îndreptat spre o 
„activitate în tribunal”, viitorul acestei profesii în comunism 
fiind destul de nefericit1, ci s-a angajat drept consilier juridic 
la o întreprindere civilă din industria lemnului (naţionalizată în 
1948). Alegerea acestei industrii s-a datorat tot lui Ion 
Mavrus: acesta lucrând la societatea „România forestieră” 
(ulterior, în 1947, a constituit, împreună cu alţi acţionari, 
societatea „Lemnex”)2, Radion a putut „vizita” interiorul 
întreprinderii, să stea ore întregi de vorbă cu muncitorii, să 
observe activitatea de acolo – deci, să capete experienţă „pe 
teren”. Nu-i de mirare, deci, că s-a angajat la întreprinderea 
privată „Virgil Cocea” (cu sediul în Bucureşti, pe Calea 
Victoriei nr. 118), care exploata lemn pe Valea Mureşului, şi 
avea fabrici în Topliţa-Mureş şi Sânsimion-Ciuc.   

______________________________________________________ 
 
1 În perioada comunistă, avocatura a dispărut ca instituţie clasică 
(cum devenise în perioada interbelică), ajungând o instituţie 
specifică sistemului comunist, afiliată politicii de partid. 
2 La 19 aprilie 1947, Mavrus, împreună cu alţii, a constituit ca 
acţionar societatea anonimă română „LEMNEX” din Bucureşti 
(el deţinând 8% din companie – 2000 de acţiuni), fiind ales 
preşedinte al consiliului administrativ al companiei (cf. „Monitorul 

Oficial”, nr.122/31 mai 1947 – partea a II-a, an CXV).  
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În 1948 a avut loc naţionalizarea tuturor 
întreprinderilor private, care au devenit de stat. Acest lucru s-
a întâmplat şi cu întreprinderile din industria lemnului1 
(inclusiv „Virgil Cocea”), care au fost incorporate în Oficiul 
Industrial al Lemnului, apoi în Ministerul Industriei. 

 

 
 

Desen de pe coperta catalogului „Ambalaje din lemn”  
al Ministerului Industriei Lemnului 

(Ed.Tehnică, Bucureşti, 1956 – cu adăugiri ulterioare*),  
   „Aici puteţi vedea munca mea de-o viaţă”, ne-a spus Radion. 

 
Radion a lucrat la un birou de cherestea, de butoaie, 

de lăzi etc., unde, ca întotdeauna, Radion a găsit pe cineva 
să-l înveţe mai mult decât pe ceilalţi: pe Maksimilian 
Roznoveski (cu care s-a împrietenit), procurist2 al fostei 

______________________________________________________ 
 
1 Lista acestor 140 întreprinderi a fost publicată în ”Montorul 
Oficial”, nr. 22 / 28 ianuarie 1948 (an CXVI) – partea I. 
* Notă: Catalogul era îmbinat cu piese metalice care puteau fi 
scoase, spre a adăuga noi „planşe cu ambalaje”.  
2 Mandatar având de obicei împuterniciri pentru îndeplinirea 
actelor juridice în numele cuiva (din germanul Prokurist). 
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societăţi „Dorna Foresta”1, de la care a deprins şi partea 
tehnică a meseriei, specializându-se în ambalaje din lemn („o 
ramură mai migăloasă, mai de nişă..."). „Am avut şansa să 
lucrez cu aceşti oameni (precum Roznoveski), care erau în 
vârstă şi care i-au transmis tot ceea ce ştiau ei”. Astfel, a 
ajuns să lucreze în cadrul Ministerului Industriei (Lemnului) 
atât în domeniul juridic cât şi în cel tehnic. A asistat la 
dezvoltarea industriei de ambalaje zi de zi, devenind unul 
dintre cei mai mari specialişti ai acestei ramuri. A fost trimis 
şi în străinătate, pentru contractări. Glumind, putem spune 
că, de la crearea ei, a văzut tot ce se putea vedea.  

„Şi aşa am rezistat toată perioada, cu toate 
transformările care au fost în societatea românească”, se 
referă Radion, în mod subtil, la regimul comunist. 
 

*** 
În perioada comunistă, obiectele cu caracter istoric (în 
special monarhic) sau religios erau interzise, iar 
descoperirea lor putea să azvârle posesorul lor direct în 
închisoare. 
 Cunoscând acest risc, Radion a ascuns albumul de 
fotografii din timpul „clasei palatine”, timp de 50 de ani, şi a 
reuşit. Dar cum? Ei bine, după 1937, l-a ţinut la părinţi, în 
Basarabia (până în 1944). După refugierea din Basarabia, 
aceştia l-au ascuns la Segarcea, într-un loc uscat şi ferit de 
ochii lumii. Radion arăta conţinutul albumului numai 
persoanelor de mare încredere; prudenţa lui este dovedită de 
faptul că, până în 1990, a reuşit să păstreze albumul (care a 
scăpat apoi de pericole).  

 
*** 

În anul 1955, Radion s-a căsătorit cu Elena Costin, licenţiată 
în drept şi litere (unde a studiat franceza şi italiana). „A fost o 

______________________________________________________ 
 
1 Înaintea naţionalizării, societatea „Dorna Foresta” avea sediul în 
Bucureşti (str. Occidentului nr.30) şi fabrici la Vatra Dornei-
Câmpulung şi Valea Telcişorului-Năsăud. 
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femeie deşteaptă, bine pregătită. A lucrat la Ministerul 
Muncii, drept consilier în probleme de muncă şi salariu”, ne-o 
descrie Radion.  

Ea şi-a păstrat numele de doamnă (Costin), întrucât 
cel al soţului (Chiaburu) avea o semnificaţie „burghezo-
moşierească” care nu convenea autorităţilor comuniste. 
Neştiind acest detaliu, unele persoane, aflând doar numele 
soţiei, i se adresau în mod enorat lui Radion drept „domnul 
Costin” – deşi, bineînţeles, el era în continuare „domnul 
Chiaburu”.   

Nu au avut copii. 
 

 
 

Nicolae Chiaburu, tatăl lui Radion, la bătrâneţe 
 la Segarcea, “lucrând” ca un stupar (“îngrijitor” de albine) 
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* 
În 1970, Radion s-a mutat într-un bloc din Drumul Taberei 
(unde locuieşte şi astăzi). Concurenţa pentru obţinerea unui 
apartament în acest bloc, datorită bunei sale amplasări, a 
fost destul de strânsă.  

Radion s-a pensionat la 65 de ani, în anul 1985. 
Totuşi, a continuat să lucreze pentru firma de ambalaje până 
la 86 de ani (până prin 2006), „cu program redus”, drept 
consultant specialist (fără să mai trebuiască să aibă „de a 
face” cu birocraţia).    
 

După 1990  
 

„Chiabi ţine mult mai bine minte anumite evenimente. La 
mine se cam amestecă lucrurile şi ăsta e un criteriu de 
comparaţie foarte dezagreabil, tot timpul mă corectează” – 
Lascăr Zamfirescu  
 
După căderea dictaturii comuniste şi trecerea la un sistem 
democratic, în urma evenimentelor din decembrie 1989, a 
apărut posibilitatea de a vorbi despre trecut fără cenzura de 
dinainte. Astfel, au fost posibile acţiuni de „recuperare a 
trecutului”. Regele Mihai a putut reveni în ţară prima dată de 
sărbătorile de Paşti ale anului 1992, ocazie cu care s-a 
reîntâlnit cu Radion Chiaburu, vechiul său coleg de clasă. 
Această reîntâlnire a fost o mare bucurie pentru amândoi. 

Interesul pentru „clasa palatină” a reapărut în legătură 
cu interesul general faţă de personalitatea Majestăţii Sale1. 

______________________________________________________ 
 
1 Prima mărturie despre “clasa palatină” din perioada post-
decembristă a fost, pe lângă menţiunile făcute de Regele Mihai în 
convorbirile cu Mircea Ciobanu (publicate la Humanitas în două 
volume, în 1991-1992) şi memoriile lui Mircea Ionniţiu (1993) – în 
care capitolul despre “clasa palatină” nu a fost, din păcate, 
terminat -, articolul lui Dan Cernovodeanu, “Am fost coleg de clasă 
cu Regele Mihai”, apărut în revista “Dosarele istoriei” (nr.11/1997). 
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Astfel, lui Radion Chiaburu i s-au cerut mai multe interviuri, 
având mai multe apariţii în presă (în 2007, în 2010, în 2011)1.  

În acest sens, cea mai bună colaborare a avut-o cu 
Florentina Stoian de la „Adevărul” (căsătorită Ţone) – prima 
jurnalistă care a scris despre „clasa palatină”, serialul dedicat 
acesteia apărând în 2007, în preajma Zilei Regalităţii (7-10 
mai). 

 
De asemenea, Radion a avut mai multe apariţii publice:   

 La 26 iunie 2007, Radion şi Lascăr Zamfirescu, invitaţi 
de Regele Mihai, au participat la lansarea primului volum 
din jurnalul Regelui Carol I – de către Editura Polirom, la 
Palatul Elisabeta2.  

 La 22 octombrie 2008, Radion şi Lascăr Zamfirescu au 
ţinut câte o cuvântare în cadrul unei festivităţi organizate 
la Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc 
(INMER), în spaţiul Palatului Cantacuzino, pentru a-l 
sărbători pe Rege3.  

 La 12 mai 2011, ambii au fost din nou prezenţi cu 
mărturii despre „clasa palatină”, în cadrul unui eveniment 
organizat la Liceul „Sfântul Sava”, în parteneriat cu 
revista Historia4.   

______________________________________________________ 
 
1
 v. „Bibliografia” de la „CLASA PALATINĂ”: În presa scrisă - 

„Adevărul” (mai 2007, Florentina Stoian), revista Historia (nr. din 
ianuarie 2010, Florentina Ţone), „Adevărul” (octombrie 2011, 
Laurenţiu Ungureanu – în cadrul serialului dedicat Majestăţii Sale). 
La televizor – “Antena 3” (octombrie 2011, Ionela Năstase). 
2  Momentul a fost povestit într-o manieră personală de către 
Florentina Ţone pe blogul personal (unde pot fi văzute şi fotografii de la 

eveniment – realizate de Lucian Muntean de la „Adevărul”): http://despre-toate-
si-despre-nimic.blogspot.ro/2007/06/blog-post_27.html (27 iunie 2007). 
3
 Evenimentul a fost consemnat de Florentina Ţone pe blogul 

personal: http://despre-toate-si-despre-nimic.blogspot.ro/2008/10/la-

multi-ani-majestate-regele-mihai-i.html (sâmbătă, 25 octombrie 2008) 
4
 Evenimentul a fost consemnat de Ciprian Stoleru: 

http://adevarul.ro/news/eveniment/video-jubileu-regal-liceul-sfantul-sava-
1_50abb3827c42d5a6637eda27/index.htm (13 mai 2011) 

http://despre-toate-si-despre-nimic.blogspot.ro/2007/06/blog-post_27.html
http://despre-toate-si-despre-nimic.blogspot.ro/2007/06/blog-post_27.html
http://despre-toate-si-despre-nimic.blogspot.ro/2008/10/la-multi-ani-majestate-regele-mihai-i.html
http://despre-toate-si-despre-nimic.blogspot.ro/2008/10/la-multi-ani-majestate-regele-mihai-i.html
http://adevarul.ro/news/eveniment/video-jubileu-regal-liceul-sfantul-sava-1_50abb3827c42d5a6637eda27/index.htm
http://adevarul.ro/news/eveniment/video-jubileu-regal-liceul-sfantul-sava-1_50abb3827c42d5a6637eda27/index.htm
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Ambii colegi, Lascăr Zamfirescu şi Radion, au „păstrat 
legătura” cu Regele Mihai, rămânând buni prieteni. „Amândoi 
se duc el, ori de câte ori îi cheamă Majestatea Sa. I-am văzut 
eu la Palatul Elisabeta, la lansarea unei cărţi: îl sorbeau din 
ochi pe regele Mihai”, povesteşte Florentina Ţone. 
 

În mod interesant, amintirea pecişteanului care a fost 
coleg de clasă cu Regele s-a păstrat şi astăzi, între localnicii 
satului Pecişte din Republica Moldova:  

 Într-un interviu din 2011 acordat lui Ion Cernei, jurnalist 
de la ziarul “Cuvântul”, fraţii Alexei şi Tudor Bivol - 
director al Spitalului raional Teleneşti şi, respectiv, primar 
al satului Pecişte - povestesc şi “despre Radion 
Chiaburu, un alt peciştean, în vârstă de 91 de ani, care 
trăieşte la Bucureşti şi care a învăţat împreună cu viitorul 
rege în aşa-numita clasă palatină, organizată de către 
regele Carol II în 1932 pentru moştenitorul tronului cu 
elevi selectaţi din toate colţurile ţării”1. 

 Într-un interviu acordat aceluiaşi jurnalist, tot în ziarul 
“Cuvântul”, pecişteanul Ion Bălteanu (n.14 august 1958), 
preşedintele Uniunii Meşterilor Populari din Moldova, îl 
include pe Radion Chiaburu în lista personalităţilor din 
satul Pecişte a căror nume “nu vor putea fi uitate”, având 
o mare importanţă în istoria satului2. 

______________________________________________________ 
 
1 “Peciştenii şi Majestatea Sa Regele” (27 octombrie 2011), Ion 
Cernei, în ziarul „‟Cuvântul‟‟: http://www.cuvintul.md/article/1288/  
Fraţii Bivol mai povestesc despre tatăl lor, Petre Bivol, care, 
împreună cu un consătean din Pecişte, Pantelei Palii, care „au 
făcut serviciul militar în garda regală la Palatul Cotroceni”, 
devenind soldaţi în Garda Regală, calitate în care îl „vedea(u) 
aproape zilnic pe viitorul rege”, Prinţul Mihai. 
2 În articolul ”În această viaţă scurtă nu eşti dat să ţii doar umbră 
pământului” (25 august 2011), Ion Cernei, în ziarul “Cuvântul”: 
http://www.cuvintul.md/article/1066/  
La întrebarea “6. Dacă ar fi cazul de înveşnicit cumva, în istoria 
localităţii natale, unele personalităţi din partea locului, cine, credeţi, 
ar merita neapărat această onoare?”, Ion Bălteanu răspunde:  

http://www.cuvintul.md/article/1288/
http://www.cuvintul.md/article/1066/


93 

 

*** 
Din cei 14 colegi pe care Prinţul Mihai i-a avut de-a lungul 
liceului, trei au terminat clasa palatină, trei au trecut “la cele 
veşnice” (Dan Mavrus, Ştefan Popescu, Gheorghe 
Grămadă), restul de opt continuând studiile în diferite şcoli. 
 
 La 13 noiembrie 1990 a murit Mircea Ionniţiu, în 

Statele Unite ale Americii. 
 La 1 februarie 1999 a murit Constantin Malaxa (n.23 

aprilie 1922).  
 La 25 noiembrie 1999 a murit Dan Cernovodeanu 

(n.10 octombrie 1921). 
 
În 2007, mai trăiau, cu excepţia Regelui, doar 4 elevi palatini: 
Radion Chiaburu la Bucureşti, Lascăr Zamfirescu tot la 
Bucureşti, Ioan Jurchescu la Timişoara, şi Walter Heltmann 
la Tübingen, în Germania. 
 Între timp a murit şi Ioan Jurchescu (n.7 august 

1921); nu am găsit data decesului său. 
 
Astfel, în 2011, mai trăiau doar 3 colegi ai Regelui: Radion 
Chiaburu şi Lascăr Zamfirescu (în Bucureşti) şi Walter 
Heltmann (în străinătate).  
 La 22 septembrie 2012, a murit şi Walter Heltmann 

(n. 3 septembrie 1921), în Germania.  
_____________________________________________________ 
 
“Sunt generaţii de oameni care au perpetuat istoria satului [....], 
nume de personalităţi care nu vor putea fi uitate: Luca Ducantoni a 
zidit la 1818 biserica din piatră în s.Pecişte; Ion Ursuleac a fost 
unul din primii învăţători în şcoala parohială; fiul său Ion a fost 
cântăreţ vestit; Rodion Chiaburu a fost coleg de liceu cu 
Majestatea Sa Regele Mihai la şcoala palatină în anii 1933 -
1940 (sic!); Nicolae Costin, unchiul meu (1936-1995) - deputat în 
primul Parlament al RM (Republicii Moldova), apoi primul primar al 
mun. Chişinău ales în mod democratic (1990-1994); Ion Palii (fiul 
lui Pantelei Palii) - deputat în primul Parlament al Moldovei, 
semnatar al Declaraţiei de Independenţă a RM (27 august 1991)”. 
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„Trifoiul cu patru foi“: «Poza de mai sus emană veselie.  Patru  
adolescenţi  cu feţe  zâmbitoare  merg , ţinându-se  de braţ, pe o 
alee. C-un aer complice, râd de lucruri numai de ei ştiute. Observi 
îndată că-s îmbrăcaţi la fel. „Eram ca nişte albăstrele în uniformele 
noastre de şcoală, cu stema aurie brodată pe buzunarul de la 
piept...“, zice, cu glas şoptit, Lascăr Zamfirescu şi fixează 
fotografia veche, cu ochii lui blânzi, de culoarea mierii. „Eu sunt cel 
din dreapta. Dar ce de păr aveam...“. E mult de-atunci: fotografia a 
fost făcută în curtea Palatului Regal, undeva, în toamna lui 1936. 
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Şi-n presa vremii a apărut cu-o denumire aducătoare de noroc: 
„Trifoiul cu patru foi“. Cel mai înalt e Regele Mihai, pe-atunci „Mare 
Voevod de Alba Iulia“. Cei care-l încadrează sunt Radion 
Chiaburu, în stânga, fără cravată, Walter Heltmann, mai scund şi 
blond, şi Lascăr Zamfirescu, în dreapta şi cu privirea înainte. 
Mărturie a unor vremi de mult apuse, fotografia-document e 
importantă şi dintr-un alt motiv. Sunt toţi în viaţă, cei din poză, şi 
singurii care-au mai rămas din clasa de la Palatul Regal» 
(Florentina Ţone, 2011) 
 

Reflecţiuni asupra amintirilor 
 

Privind retrospectiv, cred că putem uşor descoperi cât de 
importantă a fost „clasa palatină” (spre care destinul l-a 
îndrumat) pentru viaţa şi devenirea ulterioară a d-lui Radion 
Chiaburu: 
Formativ – i-a modelat caracterul (în acest sens, premiul 
primit în 1936 este semnificativ), insuflându-i valori deosebit 
de importante (precum cele ale prieteniei), şi – la fel de 
important – i-a oferit o pregătire exemplară, dezvoltându-i 
intelectul. 
I-a influenţat apoi toată devenirea ulterioară – l-a 
îndreptat spre continuarea studiilor la Liceul de la Târgu 
Mureş,  de unde  a pornit   spre aviaţie;   într-un  moment  de  
________________________________________________ 
 
Cum îşi aminteşte Regele Mihai despre clasa palatină:  
„Am fost coleg cu fiul unui mecanic de locomotivă, Dinulescu, cu 
fiul unui ministru plenipotenţiar (Zamfirescu – n.n.), cu fiul unui 
industriaş (Malaxa – n.n.), cu un basarabean, Rodion Chiaburu 
îi spunea, cu un bănăţean, Jurchescu, care mai târziu a devenit 
avocat în Timişoara, secuiul nu mai ştiu de unde era, parcă din 
Târgu Mureş, nu ştiu ce a devenit, despre sas am aflat că a plecat 
în Germania şi că trăieşte, cu Ioaniţiu întreţin corespondenţă 
destul de regulată – şi el are amintiri despre 23 august... Câţiva 
dintre colegii mei au murit. De la ceilalţi n-am primit nici un semn 
de viaţă până acum. Aş fi vrut să-i văd.”  
– Majestatea Sa Regele Mihai în 1990, în „Convorbiri...”, 
M.Ciobanu, Humanitas, ed.3, p.145 
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cumpănă (cedarea Basarabiei)  i-a oferit un sprijin (tatăl unui 
coleg decedat) care, ulterior, l-a îndrumat şi spre profesia 
viitoare (juridică, respecializată apoi în cadrul întreprinderii 
de ambalaje).  
Dar l-a mai sprijinit într-un fel, cel mai important – când 
Basarabia a fost reocupată (august 1944), l-a sprijinit pentru 
refugierea familiei în ţară – unde şi-au găsit şi adăpost (la 
Segarcea) şi sursă de trai (Domeniile Coroanei). Asta îl face 
pe Radion să mărturisească un lucru copleşitor de 
emoţionant: „Faptul că am fost coleg cu regele pentru mine a 
fost salvarea vieţii. Fiindcă, în felul ăsta, eu mi-am refugiat 
familia. [....] Asta e ceva care nu se poate uita!”. Din acest 
motiv, „sunt vândut monarhiei!”.  
Şi uite că acum, chiar dacă Domnul i-a luat pe fraţii şi surorile 
sale (numai Andrei mai trăieşte, în afară de el, în Bucureşti), 
i-a dat în schimb nepoţi şi nepoate, strănepoţi şi strănepoate. 
Întrebându-l ce mesaj ar transmite el, pe baza experienţei 
sale de viaţă, pentru rudele sale, dl. Chiaburu ne-a răspuns 
hotărât ce-şi doreşte: Cei mici "să înveţe bine”, şi, toţi laolaltă 
„să aibă caracter şi să trăiască în bune relaţii unii cu alţii".  
”Aşa să ne ajute Dumnezeu!”. 

 
_____________________________________________________ 
 
„Pentru mine, regele a fost un bun prieten. Şi a rămas un bun 
prieten. Şi-mi pare rău, cum le pare la toţi, că e bătrân. În plus, am 
impresia că scade procentul de oameni care pricep necesitatea 
monarhiei într-o ţară care n-a avut niciodată formă de republică. 
Am fost învăţaţi cu Vodă, cu regele… «Du-te la Vodă!», nu? O să 
ziceţi că sunt prea bătrân, că judec brambura, dar dac-am rămas 
cu Dumnezeu şi dac-am rămas cu religia, de ce să nu rămânem şi 
cu ierarhia umană într-o colectivitate? O ierarhie civilizată care de 
la sine are un vârf. Însemnătatea de vârf dă o bună funcţionare 
întregului copac. Asta este. Dacă se ştie că ai un stăpân, e cu totul 
altceva. Intri într-o cameră: «Cine e, dom‟le, stăpân aici?» Pe de 
altă parte, contează şi rasa. La el, e rasa cea care, după mine, îl 
conduce chiar dacă n-ar gândi. Are o prestanţă care e uluitoare. 
Din păcate, e prea bătrân…” – Lascăr Zamfirescu [1*] 
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Portret1 
“Ne întâlnim adesea întâmplător pe stradă, schimbăm câteva 
vorbe, mă bucur de revedere. 

Este o fire mică, uşoară, mai toată vara a umblat în pantaloni 
scurţi şi la prima vedere nu i-ai da deloc vârsta. Strânge 
mâna cu putere şi te priveşte direct în ochi, cu îndrazneală. 
Are ochi albaştri, deschişi şi senini. 

 Este un exemplu al faptului că vârsta cronologică nu 
corespunde cu vârsta biologică. 

 Locuieşte singur, se descurcă cu bucătăria şi aprovizionarea 
zilnică. Nu-şi face încă probleme. Priveşte interminabilul 
serial “Tânăr şi neliniştit”. 

 Mănâncă peşte, mai ales conserve din scrumbie, măsline, 
bea cafea, nu-şi face probleme cu alimentaţia şi nu se 
complică cu gătitul. 

 Citeşte cărţi. Urmăreşte televizorul şi este la curent cu 
politica. 

 A venit din Basarabia la vârsta de şapte ani (de fapt, la 13 
ani – n.n.), când s-a format o clasă cu copii din toate zonele 
ţării pentru a învăţa cu viitorul rege al României, Mihai. Se 
cunosc bine şi în ultima perioadă se întâlnesc, din când în 
când, cei câţiva colegi care s-au dovedit a fi longevivi. 

 Se mişcă mult. Nu este zi fără să facă o plimbare pe jos prin 
cartierul Drumul Taberii, în care locuieşte. Aşa se întamplă 
că ne vedem adesea. Mă bucur de fiecare dată când ne 
întâlnim, fie şi pentru faptul că este printre noi, viu şi 
imperturbabil.” 

(Mihail Tudorache) 

______________________________________________________ 
 
1
 Acest portret, realizat de dl.Mihail Tudorache, a fost publicat ca 

un articol intitulat “Radion Chiaburu - la 92 de ani, coleg de şcoală 
primară (sic!) cu regele Mihai”, la 27 septembrie 2012, pe blogul 
“slabitulobiectivulmeu.wordpress.com”. 
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Ultimii palatini, în tinereţe 
 
Astăzi, în 2014, mai trăiesc doar 3 elevi palatini:  
 Majestatea Sa Regele Mihai al României (92 de ani),  
 Radion Chiaburu (93 de ani)  

şi 
 Lascăr Zamfirescu (91 de ani).  

 
Să le dea Domnul o viată lungă, ca să ne putem bucura de 
ei! 
 
 
 

 
 

Radion Chiaburu, Voievodul Mihai şi Lascăr Zamfirescu,  
în curtea Palatului Regal (1936) 
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ca martor ocular sau participant direct” (notă – p.27).   

* Mircea Ciobanu, “Convorbiri cu Regele Mihai I al 
României”, Ed.Humanitas, două volume (1991, 1992); am 
consultat ediţia a 3-a, apărută în 2008.  
 

Materiale audio-vizuale:  
“Mărturii despre Rege” - interviu cu Radion Chiaburu, luat 
de Ionela Năstase pentru Antena 3, emisiunea “Subiectiv” 
(26 oct. 2011 – ora 21:00-21:10), în apartamentul acestuia.  
 

 
Albumul de fotografii: 
Fotografiile folosite sunt din albumul lui Radion Chiaburu, „cu 
fotografii unice”. „Sunt imagini surprinse de fotograful Casei 
Regale, celebrul Iosif Berman, de Voievod sau chiar de el. 
Sunt o comoară pentru oricine, istoric sau nu” [2], pe care 
Radion a păstrat-o „cu sfinţenie, ascunse de ochii iscoditori 
ai Securităţii jumătate de secol” (1945-1990).  
“Învelite într-un album în piele de Córdoba, lipite câte două, 
câte trei pe foaie, fotografiile alb-negru păstrate cu grijă spun 
povestea clasei palatine mai bine decât ar face-o orice alt tip 
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de document. Sunt fotografii realizate mai cu seamă în 
perioada 1933-1937, înfăţişându-l pe viitorul rege şi pe 
colegii săi din clasa de la Palatul Regal, pe-atunci nişte copii, 
nişte adolescenţi. «Multe dintre fotografiile pe care le am în 
album sunt făcute de Iosif Berman» (Radion). Berman, cel 
mai cunoscut fotoreporter al perioadei interbelice şi fotograful 
oficial al Casei Regale, îi însoţea peste tot pe elevii palatini, 
inclusiv în călătoriile „de sinteză“, de cunoaştere a ţării, de la 
finalul fiecărui an şcolar. Alte fotografii din album sunt făcute 
de el, de Radion Chiaburu, iar altele sunt chiar opera 
viitorului rege. «Voievodul avea un aparat mai bun decât al 
meu...» (Radion). Iar altele sunt portrete de-ale lui Mihai, cu 
semnătură, primite de Radion Chiaburu chiar de la acesta, 
pe parcursul anilor de studiu” – Florentina Ţone [1]. 

 
 

De interes 
 
Pe lângă bibliografia parcursă de noi, sunt cel puţin două 
surse care ar mai putea oferi informaţii (pe care nu le-am 
cercetat): 

 Articolul “Am fost coleg de clasă cu regele Mihai” 
(în franceză: “Le roi Michel I, mon collegue de 
classe”), de Dan Cernovodeanu, apărut în limba 
română în revista "Dosarele istoriei" – nr.11/1997, 
pp.40-45 (care poate fi găsită în colecţiile bibliotecilor 
bucureştene). 

 Documentele referitoare la “clasa palatină” din 
Arhivele Naţionale ale României – fond “Casa 
Regală” (ex: catalogul clasei, carnete de note, situaţii 
şcolare etc.). 

 Cartea „Din viaţa unui fiu de rege“ scrisă de 
generalul Teofil Sidorovici (1937, Cartea 
Românească, 194 pag.). 
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