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Coperta 1 

 5 noiembrie 2013, dineu oficial la Palatul Elisabeta 

foto Daniel Angelescu, © Casa Majestăţii Sale Regelui 

 17 iunie 1938, lecţie de sinteză în Oltenia, la Runcu 

© Ion Conea, Un prinţ prin ţara lui, Ed. Scrisul 
Românesc S.A., 1940 
 

Mai multe fotografii sunt preluate, cu semnul “NAC”, din 
arhiva Poloniei, unde Alexandru Zamfirescu, tatăl 
protagonistului, a fost trimis extraordinar şi ministru 
plenipotenţiar al României între 1937-1938. 
 

Mulţumim doamnei Florentina Ţone şi doamnei 
Marilena Rotaru pentru sprijinul adus în documentare. 
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Toate familiile au o istorie. 
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Din viaţa lui 

Lascăr Zamfirescu 

 

(n. 23 mai 1922) 

 

coleg de clasă cu  

Marele Voievod de Alba Iulia, 

Mihai al României 

(în clasele V-VII de liceu,  

între 1936-1939) 
 

şi a familiei sale 

 

tatăl său,  

diplomatul Alexandru Zamfirescu 

(1892-1968) 
 

şi bunicul său,  

scriitorul Duiliu Zamfirescu 

(1858-1922) 
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CUVÂNT ÎNAINTE 
 

Volumul de faţă reuneşte amintirile domnului Lascăr 
Zamfirescu, cu scopul de a le face cunoscute celor interesaţi. 
Ele au fost culese în perioada aprilie-iulie 2014, în cadrul mai 
multor “interviuri memorialistice”1. 

Un aspect central al biografiei sale îl reprezintă 
perioada 1936-1939, când timp de 3 ani, Lascăr Zamfirescu 
a fost coleg în “clasa palatină” cu Prinţul Moştenitor, Mihai al 
României.  

Scrierea acestui volum a venit ca urmare a unuia 
precedent, Povestea vieţii lui Radion Chiaburu (2014), 
despre viaţa unui alt elev al clasei regale (între 1933-1937). 
Continuarea acestui demers cu dl. Zamfirescu a venit, astfel, 
în mod firesc – domnia sa fiind la ora actuala (2015) singurul 
coleg în viaţă al Majestăţii Sale Regelui Mihai.  

Scrierea cărţii precedente, cu consultarea unor surse 
ulterioare, ne-a furnizat documentaţia pentru episodul “clasei 
palatine”. Pentru că nu am fost primii2 (şi nu vom fi nici 
ultimii) care au scris despre acest subiect, am încercat să 
parcurgem toată bibliografia, incluzând relatările altor colegi 
(Ioan Jurchescu, Mircea Ionniţiu, Dan Cernovodeanu) sau 
îndrumători (Ion Conea, Ion Zamfirescu, Teofil Sidorovici).  

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

- Tudor Vişan-Miu 

                                                 
1
 O primă întâlnire “introductivă” a avut loc vineri, 4 aprilie 2014, 

urmându-i  interviurile propriu-zise (înregistrate cu un reportofon) 
au întâlniri de lucru: 2014 - joi, 3 iulie; vineri, 12 decembrie; 
miercuri, 17 decembrie; 2015 - miercuri, 28 ianuarie; joi, 23 aprilie.  
2
 În 2006, doamna Marilena Rotaru a luat primele interviuri 

domnilor Zamfirescu şi  Chiaburu, pentru filmul “Regele Mihai – a 
85-a aniversare”. Primul reportaj scris despre “clasa palatină” (în 
2007) îi aparţine Florentinei Stoian (Ţone), jurnalistă la “Adevărul”.  
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FAMILIA ZAMFIREŞTILOR 
 

Lascăr Duiliu Zamfirescu s-a născut la 23 mai 19223, 
la Berlin, în capitala unei “ţări străine” (Germania).  

Tatăl lui era diplomatul Alexandru Duiliu Zamfirescu4, 
din marea familie a Zamfireştilor, iar mama, Lucia Gărdescu, 
provenea dintr-o veche familie de boieri olteni. 

                                                 
3
 În certificatul de naştere a fost trecută data de 24 mai. În fapt, s-a 

născut la miezul nopţii, între 23 şi 24. 
4
 Alexandru Duiliu Zamfirescu (n. 18 martie 1892, Roma, Italia   

– d. 24 februarie 1968, Bucureşti, România, născut Alexandru-
Antonio-Lascar-Cesare) a fost ministru plenipotenţiar. Fiul 
scriitorului Duiliu Zamfirescu şi al Henriettei Allievi. A avut un frate 
(Lascăr) şi o soră (Henrietta). Îşi începe studiile la Roma, inclusiv 
liceul, pe care îl termină in 1909 la „Janson de Sailly” liceu din 
Paris. După obţinerea a 3 licenţe (litere – 1912, drept – 1913 şi 
ştiinţe politice – 1914, Paris), a participat ca voluntar în campania 
românească din al doilea război balcanic (1913) şi a activat din 
1915 în Ministerul Afacerilor Străine. După război i s-au încredinţat 
misiuni diplomatice: ataşat, secretar şi prim-secretar de legaţie la 
Roma şi Berlin (1919-1928), însărcinat cu afaceri la Haga (1929-
1932). A fost însărcinat cu misiuni diplomatice de organizare la 
legaţiile României în Chile, Argentina şi a pus bazele primei legatii 
a României în Brazilia, fiind primul ministru plenipotenţiar român în 
această ţară. Ministru plenipotenţiar în Portugalia (1933-1936), 
Varşovia (1937-1938), Roma (1938) şi Copenhaga (1939). 
Considerat indezirabil în noile conjuncturi politice este rechemat in 
ţară de generalul Antonescu, ca apoi să fie destituit in 1944. S-a 
afirmat ca scriitor în 1947, cu un jurnal de călătorie, o mare parte 
din operele sale având elemente de autobiografie. 

OPERE: Jurnalul de călătorie Pe căi de maizăzi (1947), nuvelele 
Fără frac şi joben (1952), Perfecţii diplomaţi (1962), romanul 
Domnul Daltaban de Seraschier si Macumba-Carioca (1965).  
TRADUCERI: din Mihail Sadoveanu – „Baltagul” / Le Hachereau 
- în franceză (1955), „Viaţa lui Ştefan cel Mare” / Vie d'Etienne le 
Grand (1957); din Francesco Jovine, Pământuri blestemate - în 
română (1962). 
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La 13 zile de la naşterea lui Lascăr, bunicul său 
patern, scriitorul Duiliu Zamfirescu5, s-a stins din viaţă la 
Mânăstirea Agapia, unde poposise într-o excursie, având în 
buzunar un bilet de tren spre Berlin. Din păcate, nu a mai 

                                                 
5
 Duiliu Zamfirescu (n. 30 octombrie 1858, Plăineşti / azi 

Dumbrâveni, jud. Vrancea – d. 3 iunie 1922, Agapia, jud. Neamţ), . 
clasic al literaturii române. Era fiul arendaşului Lascăr Zamfirescu 
şi al Sultanei Mincu. Avea 6 fraţi şi surori. Urmează clasele 
primare şi gimnaziale la Focşani, liceul şi Facultatea de Drept la 
Bucureşti (licenţiat în 1880), unde leagă o strânsă prietenie cu 
Duiliu Ioanin Romanov, viitor magistrat (fiul pitarului Hristache 
Ioanin şi a profesoarei Virginia Ioanin-Romanov). Supleant de ocol 
la Hârşova (1880), procuror la Târgovişte (1881). În 1867, a fost 
iniţiat în loja masonică “Steaua României” din Iaşi. A abandonat 
cariera juridică în iulie 1881, pentru o activitate literară, iar, din 
1885, diplomatică (Ministerul de Externe). Membru al Junimii 
(1883). Secretar de legaţie la Roma (1888-1906). Delegat al 
Românei în Comisiunea europeană a Dunării şi Comixiunea mixtă 
a Prutului (1909). Ministru de externe în guvernul Averescu (13 
martie-12 iunie 1920). Membru al Academiei Române (1908), 
Vicepreşedinte al Academiei (1918). Senator de Putna (1920). 
Preşedinte al Camerei Deputaţilor (iunie 1920 – 24 ianuarie 1922). 

OPERE: Fără titlu (1883); În faţa vieţii;  Prea târziu (1884); 
Novele (1888); Alte orizonturi (1894); Lume nouă şi lume veche; 
Novele romane. Frica (1895); Imnuri păgâne (1897);  Viaţa la 
ţară (1898); Poezii nouă (1899); Temps de guerre (1900); În 
război (1902); Tănase Scatiu (1907); Îndreptări (1908); 
Poporanismul în literatură (1909); Miriţă (1910); Anna. Ceea ce 
nu se poate, prefaţă a autorului, Bucureşti, 1911; Furfanţo; 
Lydda. Scrisori romane;  Metafizica cuvintelor şi estetica literară 
(1911); Câteva cuvinte critice, Bucureşti, 1916; Pe Marea 
Neagră (1919); O muză; Poezii alese (1922); Romanul 
Comăneştenilor, I-V, ediţie îngrijită şi prefaţă de Mariana 
Rarincescu (1935-1938); Nuvele (1939); Poezii alese, ediţie 
îngrijită de Ion Pillat (1942); Viaţa la ţară (1956). Operele sale 
au fost editate în 8 volume: Mihai Gafiţa, I-IV (1970-1974) şi Ioan 
Adam, V-VI (1982-1987), Al. Săndulescu, VII-VIII (1984-1985).  
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apucat să-şi vadă nepotul, care purta şi prenumele său, 
Duiliu... 

Povestea familiei Zamfireşitilor  începe în sec. XVIII6, 
cu fraţii “din Niceea”/Macedonia - care s-ar fi refugiat în 
România în timpul unei răscoale a macedonilor, pentru 
propria lor siguranţă. Gheorghe (stră-stră-străbunicul lui 
Lascăr) rămâne în Focşani, ceilalţi doi, în Rusia. Are 5 copii, 
genealogia familiei fiind continuată de Zoe Lascăr, de care 
se leagă începuturile familiei Zamfirescu, dar şi de alţi fraţi ai 
ei7. 

Familia Zamfirescu apare prin căsătoria lui Zoe Lascăr 
cu Ion Zamfir Lemnaru (stră-străbunicul lui Lascăr), negustor 
de cherestea din pădurea Vrancei, care făcea export în 
Germania (există facturi în acest sens la Leipzig). Cei doi au 
4 copii, o fată şi 3 băieţi: Dumitru, Gheorghe şi Lascăr.  

                                                 
6
 Un “mit familial” ar indica descendenţa familiei Lascăr din 

Theodōros I Laskaris (1204-1222), fondator al Imperiului din 
Niceea (1204-1261) - o continuare “în exil” a imperiului bizantin, 
cucerit de cruciaţi după a 4-a cruciadă (1202-1204). Dinastia 
Laskarilor (nobili greci, bizantini) a fost continuată de: Ioan al III-lea 
Ducas Vatatzes (1222-1254), Theodōros al II-lea Laskaris (1254-
1258), Ioan al IV-lea Laskaris (1258-1261), ea conducând statul 
nicean până la cucerirea lui de către Mikhaēl VIII Palaiologos. 
Dincolo de această filiaţie greu de verificat, este cert faptul că 
numele “Lascăr” vine din limba greacă. Etimologia numelui familiei 

“Laskaris” (Λάσκαρις) poate fi găsită în persană, asgarī (عسگری ) = 

“luptător, soldat” [cf. Oxford Dictionary of Byzantium], sau din 
capadocianul (turco-grecescul) “învăţător” (δάσκαρης) [cf. D. 
Polemis].  
7
 Zoe Lascăr a mai avut un frate, al cărui fiu a fost Anastasie 

Lascăr (unchiul lui Duiliu), care a studiat medicina la Viena. Acolo, 
împreună cu Nicolae Bălcescu şi Nicolae Golescu, a editat 
buletinul informativ Fama Lipscai pentru Datia (1827), aparut în 
câteva fascicule. Astfel de demersuri, precum editarea revistei, au 
prefigurat viitoarea revoluţie din 1848. Familia Lascăr există şi 
astăzi în România. 
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Lascăr Zamfirescu (străbunicul lui Lascăr), funcţionar 
public şi arendaş, s-a căsătorit cu Sultana Mincu8, sora 
arhitectului şi inginerului Ion Mincu (1852-1912)9. A avut 7 
copii, dintre care pe Duiliu Zamfirescu.  “Străbunicul meu, 
Lascăr, avea o mică casă lângă cea a familiei Simionescu. A 
fost un om modest. Avea pământul în arendă, deoarece era 
un biet funcţionar la primărie. Totuşi, avea cunoştinţă 
generală, nu ştiu de unde. Era un om educat. Vorbea foarte 
bine greaca şi avea o bibliotecă destul de bogată la 
Faraoanele. A devenit consilier la primăria Focşani – cea mai 
înaltă funcţie pe care a  ocupat-o în viaţa sa.” 

Dintre fraţii lui Lascăr Zamfirescu, Dumitru şi 
Gheorghe, unul a cumpărat mai multe vii de la ţărani, 
alcătuind proprietatea de la Faraoanele10, iar celălalt, “om de 
lume dar fără prea mult simţ al realităţii”, a pierdut-o. În 
1830/1840, a împrumutat bani de la un cămătar din Focşani, 
Tănase “Cofetarul”. Nu şi-a putut plăti datoria şi a “amanetat” 

                                                 
8
 Tatăl lor, Pavel Mincu (căsătorit cu Maria), era fiul unei 

sârboaice venite în ţară în sec. XVIII, Vita.  
O soră a Sultanei, Ana Mincu, s-a căsătorit cu Constantinescu, 
proprietar latifundiar. Au avut o fiică Lina (Elena), faimoasă în 
Focşani, căsătorită cu Simion Lungu, devenit Acad. Dumitru 
Simionescu-Râmniceanu (1836-1903). Fiul lor, Marin Simionescu-
Râmniceanu (1883-1964), a scris proză, dramaturgie, eseuri, 
critică şi mai ales studii de estetică, având studii şi doctorat la 
Berlin. 
9
 Ion Mincu (n. 20 decembrie 1852 - d. 6 decembrie 1912, 

București) a fost promotor al unui stil românesc în arhitectură. A 
proiectat Casele Lahovari (1886), Vernescu (1887-89), Petraşcu 
(1904), Vila Robescu din Sinaia (1897), Bufetul din Şos. Kiseleff - 
azi restaurant Doina (1882-92). Casa Monteoru (Sediul Uniunii 
Scriitorilor) a fost renovată după planurile lui (1887–88). A decorat 
interiorul Palatului de Justiție (1890-95).  
10

 Certificatele de cumpărare, scrise în limba română cu litere 

slavonice, se găsesc astăzi în inventarul Muzeului Naţional al 
Literaturii Române. 



10 

 

via de la Faraoanele – numită, pentru următorii 50 de ani, 
“via Tănase Cofetarul”. Această pierdere l-a afectat mult pe 
nepotul său de frate, Duiliu Zamfirescu, care, întors în ţară în 
1906 din Italia, având o anumită înstărire, a recumpărat via, 
răscumpărând şi onoarea familiei.    

Prestigiul familiei începe cu scriitorul Duiliu Zamfirescu 
(1858-1922), bunicul lui Lascăr. S-a născut în satul Plăineşti-
Cucu, unde familia sa avea in arenda o vie mai mare  (c. 200 
ha). Deşi a urmat studii de drept, a abandonat cariera juridică 
în iulie 1881, pentru o activitate literară şi jurnalistică. A 
început colaborând la “Literatorul” lui A.Macedonski, 
“România liberă” a lui A.Laurian11 şi  “Convorbiri literare” 
(membru în Junimea din 1883).   S-a raliat campaniei 
antidinastice în “L’Independence roumaine” (1884), scriind 
împotriva regelui Carol I (1866-1914) în chestiunea 
proprietăţilor Majestăţii Sale (Domeniile Coroanei)12.  

Probabil acest fapt îi putea micşora sansele unei 
cariere politice, ceea ce l-a determinat să se îndrepte spre 
diplomaţie. După un stagiu la Ministerul de Externe (1885), 
devine în mai 1888 secretar de legaţie la Roma – unde 
rămâne până în 190613. “Bunicul meu era certat cu guvernul 
român, din cauză că a scris un articol împotriva regelui Carol 
I. A fost trimis la Roma, dar acesta a fost cel mai mare cadou 
al vieţii lui. Roma l-a ridicat mult”, ne explică Lascăr. La 

                                                 
11

 A apărut ca ziar de opoziţie la 15 mai 1877 (cu o tentă de 

stânga), fondat de ziaristul Augustin Laurian (1846-1909), fiul lui 
August Treboniu Laurian (autorul dicţionarului latinizant al limbii 
române). 
12

 Observăm că Duiliu Zamfirescu şi-a revizuit atitudinea iniţial 

antidinastică. De pildă, a evaluat testamentul regelui Carol I (scris 
în 1899) drept “una din cele mai frumoase pagini de literatură şi 
pilde de smerenie sufletească, de înălţare de cuget şi de dragoste 
de ţară”. Astăzi, nepotul său, Lascăr Zamfirescu, este un apropiat 
şi susţinător al Majestăţii Sale Regelui Mihai I al României. 
13

 Două întreruperi: Atena (1 iunie 1892-?), Bruxelles (3 

noiembrie 1892-1 octombrie 1894).  
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Roma s-a căsătorit cu Henrieta Allievi (Enriquetta), fiica unui 
senator italian, Antonio Allievi (1824-1896)14, şi a contesei 
Buonacina Spinni15. Henrietta mai fusese căsătorită anterior, 
cu pictorul Amedeo Scifoni, având o fiică, Ida. 

După moartea soţiei sale, Henriette, Duiliu Zamfirescu 
s-a întors în ţară în 1906. Răscoala ţăranilor din 1907 l-a 
prins în România, unde a încercat să-i împace, ca un 
gentleman, sfătuindu-i să nu fie nechibzuiţi. A fost ales 
membru al Academiei în 1908. Şi-a continuat activitatea 
literară, fiind ales chiar preşedinte al Societăţii Scriitorilor 
Români (1916), funcţie pe care nu şi-a putut-o lua în primire 
datorită izbucnirii războiului. S-a refugiat la Odessa în 
decembrie 1916, revenind la Iaşi în ianuarie 1918. S-a 
alăturat “Ligii Poporului” înfiinţate de mareşalul Alexandru 
Averescu, devenind ministru de externe (13 martie-12 iunie 
1920) în timpul guvernului său (13 martie 1920-16 decembrie 
1921).  

                                                 
14

 Antonio Allievi (28 februarie 1824, Roma – 29 mai 1896, Roma), 

economist ca formaţie, a fost făcut pate din mai multe legislaturi 
ale Regatului Italiei (deputat - 1860, 1861, 1865, 1877, senator - 
din 1881). Susţinător al lui Giuseppe Mazzini. Prefect al Veronei 
(1866-1871), Director al Băncii Generale din Roma (1871-1882), 
implicat în scandalul Băncii Romana din 1892-1893. A fost 
comemorat înt-o sesiune din Parlament: Senato del Regno, Atti 
parlamentari. Discussioni, 30 maggio 1896.  
Sursa: 
http://notes9.senato.it/web/senregno.nsf/5bc690c66eeab5f2c1257
85d0054c11b/e3dfe0068d1acaf74125646f00584047  
15

 Buonacina Spinni are statui în mai multe oraşe din Italia, fiind o 

eroină a Rissorgimento-ului italian. A făcut parte din grupul 
luptătoarelor  naţionaliste cunoscute sub numele de   “Gâştele 
Capitoliului”. A  fost  o  prietenă  a revoluţionarului Luciano Manara 
(1825-1849), “eroul” lui Giuseppe Garibaldi; a participat la bătăliile 
împotriva dominaţiei austriece din Italia şi a murit pe zidurile 
Romei, în luptă. 

http://notes9.senato.it/web/senregno.nsf/5bc690c66eeab5f2c125785d0054c11b/e3dfe0068d1acaf74125646f00584047
http://notes9.senato.it/web/senregno.nsf/5bc690c66eeab5f2c125785d0054c11b/e3dfe0068d1acaf74125646f00584047
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Din cei 6 fraţi şi surori ai lui Duiliu (Elena, Alexandru, 
Marcela, Catherina, Zoe, Constantin), îi amintim pe: 

Alexandru - fost colonel, absolvent al Academiei 
Saint-Cyr, director al Pirotehniei Armatei din Cotroceni16. 

Constantin, zis “Didea” - doctor în chimie (cu studii la 
Roma), director în Ministerul de Industrie şi Comerţ. În 1918, 
spre sfârşitul războiului, s-a căsătorit la Ghidiceni cu Elisa 
Leonida Zamfirescu17 (1887,Galaţi-1973), ingineră şi 
inventatoare, “prima femeie inginer din lume”18. Lascăr 
mărturiseşte că de la ea “a învăţat ce înseamnă ingineria”19.  

                                                 
16

 L-a sprijinit pe inventatorul Henri Coandă (1886-1972), în 1907, 

să construiască o serie de rachete pirotehnice, pentru a demonstra 
propulsia prin reacţie a aparatelor de zbor mai grele decât aerul. 
17

 Elisa Leonida (n.10 noiembrie 1887, Galaţi – d.25 noiembrie 

1973, Bucureşti), fiica intelectualilor Anastase Leonida (1849-
1918) şi Matilda Gill (fiica inginerului francez Constantin Gill), 
venea dintr-o famlie cu 11 copii (3 decedaţi la vârste fragede), 
dintre care: Alexandrina (c. I.Eftimescu, prof.biologie); Natalia 
(1878-1948), licenţiată a Facultăţii de Litere din Sorbona (1901), 
fondatoare şi directoare a liceului “Regina Maria” (numită prin 
decretul nr.3119/1927); Dimitrie (1883-1965), inginer energetician, 
creator al Muzeului Tehnic, autorul unei cărţi despre Michael 
Faraday; Maria; Elisa; Adela (1890-1928), oftalmolog, directoarea 
spitalului “Vatra Luminoasă”; Gheorghe (1892-1942), sculptor, 
colaborator în colectivul sculptorului Paul Landovski din Paris, care 
a realizat celebra statuie a lui Hristos Mântuitorul din Rio de 
Janeiro (muntele Corcovado) [el ar fi modelat capul statuii]; Paul 
(1895-1952), general locotenent, ataşat militar al României la 
Budapesta (1935-1938), decorat în ambele războaie [cf. Dr.ing. 
Nicolae Diaconescu, “Personalităţi ale familiei Leonida”, în Univers 
ingineresc, nr. 4 (410)/2008, 16-19 feb.]. 
18

 Deşi respinsă de la Şcoala de Poduri şi Şosele din Bucureşti 

(astăzi, Universitatea Politehnică), din cauza prejudecăţilor vremii, 
a fost admisă la o Academia Regală Tehnică din Berlin (1909), 
devenind prima femeie studentă a acestei universităţi. 
19

 Despre ea, Lascăr îşi aminteşte: “era de o blândeţe 

extraordinară.” “Era profesoară (de fizică şi chimie) la şcoala de 
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Elena - administra moşia de la Faraoanele. 
Marcela – profesoară de franceză, căsătorită cu 

Ştefan Slăvescu; aveau un conac la Costeşti si un cal care 
participa la cursele din Bucureşti. Ea cânta la vioară20. “Era o 
persoană fantastică.” Au avut doi copii, Gheorghe (“Mierliţă”) 
şi Ştefan (“Tenică”)21. 

Faraoanele. Conacul Zamfireştilor 

Faraoanele este un sat lângă Focşani. 
Proprietatea familiei Zamfirescu, întinsă pe 30 de 

hectare, se afla pe vârful dealului, spre capătul satului, 
aproape de pădure. În mijlocul ei exista un conac cu 18 
camere: opt dormitoare, două saloane, o sufragerie, o 
bucătărie. Avea şi două terase mari. “Conacul nostru era o 
clădire lungă, fără etaj, cu  nişte ziduri aproape de un metru. 
De pe terasă vezi de departe Râmnicu Sărat. În zilele clare 
de după ploaie, vedeam de pe terasă Munţii Măcin de-a 
lungul Dunării. La stânga poţi vedea Odobeştiul, iar, de la 
dreapta la stânga, te poţi uita până la Dunăre”.  

Proprietatea, inclusiv via, era administrată de Elena, 
una din surorile lui Duiliu Zamfirescu. “Pe atunci, lucrurile 
erau foarte bine organizate”. “Mereu când mergeam acolo, 
mătuşa Elena îmi închiria un cal frumos de la un sătean, 
păstrându-l pentru o lună, cât timp eram în vacanţă. 
Cunoşteam foarte bine zona. Călăream de-a lungul viei... 

                                                                                                              
maici de la Pitar Moş şi mergeam adesea la ea pentru lecţii. Aşa 
am învăţat ce înseamnă ingineria.” [apud Laurenţiu Ungureanu, 
“Frumoşii boieri de altădată: Zamfireştii şi Rosetteştii”, revista 
“Historia”, nr. 123 / martie 2012, p.49]. 
20

 “Toţi fraţii şi surorile cântau la un instrument. Câteodată, 

alcătuiau o adevarata orchestră de familie, interpretând muzică 
clasică acasă sau în casa Linei Simionescu din Focsani.” 
21

 Deşi longeviv, Tenenică Slăvescu a murit într-un incendiu acasă 

la Focşani, dintr-un accident stupid: a adormit după-amiaza lăsând 
lampa aprinsă . 
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Purtam o puşcă, cu care împuşcam mierle şi iepuri de câmp. 
Vânam ocazional, dar trăgeam bine. Odată, am tras într-o 
iepuroaică cu pui. Mătuşa Elena m-a certat tare.... Mai 
mergeam la recoltă, când aveam 12-14 ani. Elena conducea 
via şi avea un îngrijitor pentru vie, pentru cramă... erau 
întotdeauna scandaluri între ea şi ăla. Mergeam în fiecare 
vară acolo. Era aşa frumos!”, ne povesteşte Lascăr.  

După venirea comuniştilor, Alexandru Zamfirescu, fiul 
lui Duiliu, a vândut 10 hectare în Brăila. Astăzi, familia a 
recuperat restul proprietăţii, de 22 de hectare, dar conacul nu 
mai este ca înainte... 

Tatăl lui Lascăr, diplomatul Alexandru Zamfirescu 
(1892-1968), s-a născut la Roma, în perioada când tatăl lui 
era secretar de legaţie în capitala Italiei.  
 Alexandru şi-a început studiile liceale la Roma şi le-a 
încheiat la Paris (1909), unde a obţinut 3 licenţe (litere, drept, 
ştiinţe politice, 1912-1914). În 1913, a plecat din Paris, 
pentru a participa la campania românească în al doilea 
război balcanic22.  

Activitatea diplomatică şi-a început-o în 1915. După 
Primul Război Mondial, i s-a încredinţat prima misiune, la 
Roma şi Berlin (1919). Despre activitatea sa diplomatică vom 
vorbi în continuare, aceasta fiind în strânsă legătură cu 
parcursul biografic al fiului, Lascăr. 

“Era foarte curajos. Era un om de societate, dar avea 
cultură generală şi tot ce i se cerea unui diplomat în acele 
vremuri. Ca şi tatăl său, Alexandru era un diplomat de 
carieră, însă tatăl meu şi-a petrecut toată viaţa în diplomatie.”  
 

 

                                                 
22

 Trăind toată adolescenţa în Italia, Alexandru Zamfirescu nu a 

putut, la început, vorbi bine româneşte, lucru care a atras 
amuzamentul şi ironiile colegilor români de campanie militara. 
Experienţa suferită a fost una din motivaţiile pentru care l-a trimis 
în România pe fiul său, Lascăr,  pentru a învaţa bine româneşte. 
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*** 

 Din partea mamei sale, Lucia Gărdescu, Lascăr 
descindea şi din familia Pârăianu din Oltenia. “Sunt două 
sate Pârâieni în Oltenia, pe malul Olteţului. Erau înrudiţi cu 
familia Otetelişanu, care au dat bunicii mele, Eliza Gărdescu, 
proprietatea de la Pietroasa de 1800 de hectare.” 

Pietroasa 

Proprietatea de la Pietroasa, cu o întindere de 1800 
de hectare, se află în judeţul Vâlcea, în apropiere de Valea 
Mare, 4 kilometri distanţă de Bălceşti, unde râul Cerna se 
varsă în Olteţ. Acolo este un deal care fusese acoperit de 
pruni. “Din pruni se făcea ţuică, pe care o aduceau la 
Bucureşti”. Avea şi pădure, şi livadă. 

Deasupra exista o fortăreaţă, avanpost împotriva 
turcilor, încă de pe la 1600 (asigura o vedere pe o rază de 20 
de kilometri împrejur). A fost modernizată. Lascăr a prins-o 
având ziduri groase de 90 cm, cu două etaje. La parter avea 
un mare salon şi o cameră de studiu. Avea şi grajduri. 
“Clădirea a fost distrusă complet. Este marea mea supărare.” 

“Bunicii mei au construit o biserică la Pietroasa, fiind 
pictaţi ca ctitori. Inscripţia îi menţionează: Costică Gărdescu, 
Eliza Gărdescu, precum şi pe ceilalţi fondatori: Pârâieni, 
Otetelişeni... Prima biserică datează din 1780. Frescele erau 
superbe... Acum, sunt noi picturi cu tempera, care nu 
corespund bisericii, care este un monument istoric. Sper să 
fie refăcute”,  mărturisea Lascăr.  

În jurul bisericii mai există un cimitir. 
 

**** 

Mătuşa lui, sora tatălui, Henriette23 (oct. 1890-1977), a 
studiat literele la Paris. S-a căsătorit de două ori: cu N.N. 

                                                 
23

 Nume italian: Enrichetta-Eleonora-Eliza-Felicita. 
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Lenguceanu24, apoi cu Radu Mandrea (1879-1963), din 
familia Măndreştilor25, care descindea din familia Bălceştilor,  
printr-un  frate al faimosului revoluţionar Nicolae Bălcescu 
(1819-1852), Costache sau Barbu.  

Din prima căsătorie, cu Lenguceanu, Henriette a avut 
doi copii: Alexandru şi Ileana: “Băiatul lor a murit după mulţi 
ani de puşcărie, acolo sus în nordul ţării (Sighetul 
Marmaţiei)26, iar fata lor a murit mai devreme (la 18 ani), era 
cu nervii bolnavă”, ne explică Lascăr. 

 Radu Mandrea, care fusese căsătorit de mai multe 
ori, se ocupase la un moment dat de restaurarea conacului 
din Câmpia Cerbului / Floreşti (lângă Filiaşi, la nordul 

                                                 
24

 N.N. Lenguceanu a fost jurist, secretar general al Ministerului 

Justiţiei în guvernul Iorga (18 aprilie 1931 - 5 iunie 1932). Scriitor: 
“La Vâlenii de munte, spre seară” (1937). 
25

 Radu Mandrea a fost director al Casei de Economii şi 

Consemnaţiuni (C.E.C.). Era fiul magistratul şi profesorului 
universitar din Iaşi, Nicolae Mandrea (1842-1910), membru 
fondator al Societăţii “Junimea” (alături de prietenii Titu Maiorescu, 
Iacob Negruzzi, Petre Carp, Theodor Rosetti), preşedinte al Curţii 
de Casaţie din Bucureşti şi proprietar al conacului din Floreşti. 
Soţia lui, Zoe Bălcescu (1858-1924), este fiica avocatului Barbu 
Bălcescu (1821-1884) - fratele mai mic al revoluţionarului paşoptist 
şi istoricului Nicolae  Bălcescu (1819-1852) -, şi a Elenei Aman 
(1837-1860), fiica lui Costache Aman (1801-1837). Soţii Mandrea 
au avut 5 copii: Radu, Theodor (1890-1924), c. Irina Kintescu; 
Margareta (1881-1968), c. Aristide Razu; Maria (1884-1968), c. 
astronomul Constantin Popovici; Elena Aristea (1889-1980), c. 
inginerul Gheorghe Crăsnaru. 
26

 Alexandru Lenguceanu fusese membru al Sumanelor Negre. 

“Mama lui nu a ştiut niciodată unde l-au închis şi dacă mai era în 
viaţă. După ’90, urmărind un episod din «Memorialul Durerii», au 
fost menţionaţi toţi cei care au murit la Sighet. La un moment dat, 
am auzit şi de Alexandru Lenguceanu şi am aflat că a murit acolo. 
Acest lucru mi l-a confirmat, mai târziu, şi un coleg al său de 
celulă.” 



17 

 

Craiovei)27. A locuit împreună cu Henriette Zamfirescu (a 
treia lui soţie) în acest conac.  

Măndreştii mai aveau o proprietate la Bălceşti, în 
judeţul Argeş, actualmente Muzeul Nicolae Balcescu.. “Era o 
casă superbă, mare, cu turn de pază, în stil românesc. Apare 
în multe cărţi şi broşuri. Imaginaţi-vă, i-a aparţinut lui Nicolae 
Bălcescu. Inspirat, Radu Mandrea a donat casa, la începutul 
regimului comunist, Uniunii Scriitorilor, păstrând două 
camere pentru Henriquetta, în timpul vieţii ei, pentru a-şi 
petrece verile. Uneori, mergeam şi eu acolo.” 

Unchiul lui, fratele tatălui, Lascăr (n. dec. 1895-
d.1921)28, studiase finanţele la Paris şi era cel mai tânăr 
director al  sucursalei Marmorosh Blank din Bucureşti. “Era 
un băiat bun, serios, puţin plictisitor.” Luptase în primul 
război mondial (1914-1918) ca pilot. A murit într-un duel, la 
26 de ani, ucis de fiul colonelului Maican după o dispută la 
restaurantul Capşa. “Nu era pentru o femeie sau ceva 
serios”. 

“Erau două grupuri de tineri din familii bune care 
dejunau mereu la Capşa. La un moment dat, preţurile de la 
Capşa au fost mărite, iar Lascăr a vrut să se mute la 
Athénée Palace, gest care l-a iritat pe fiul militarului.  

Tânărul Maican era cam beat, a venit la masa lor, au 
început să se certe, s-au insultat, s-au făcut aluzii cu privire 
la originea neortodoxă a averilor, iar Lascăr, care era mai 
naiv, l-a provocat la duel. Şi-au dat întâlnire a doua zi 
dimineaţa.  

Lui Lascăr îi trecuse supărarea. A zis: «Dacă am venit 
aici înseamnă că mi-am curăţat onoarea». A tras în sus, dar 
măgarul ăla i-a tras în cap. Dacă avea antibiotice trăia, că 

                                                 
27

 Aici a poposit poetul Mihai Eminescu, la recomandarea 

doctorului Kremnitz (medicul curţii regelui Carol I), între aprilie-
august 1878. «Locul în care sunt e cât se poate de frumos». 
28

 Nume italian: Lascar-Antonio-Liviu. 
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numai l-a zgâriat, dar i-a intrat stofa de la pălărie în rană şi a 
făcut infecţie.“  

A murit după 11-12 zile de suferinţă. 
“Cumnatul unui frate al socrului meu Niculae Rosetti a 

fost martor al duelului şi mi-a povestit tot.“ 
Drama se întâmpla cu un an înainte de moartea lui 

Duiliu Zamfirescu. Duelurile erau încă o practică în anii ’20. 
“Bunicul meu nu s-a mai putut recupera. Îi intrase în cap 
ideea că Lascăr deprinsese duelul cu pistolul de la el, care 
era mereu implicat în dueluri. Numai că Lascăr nu era 
obişnuit”, explică celălalt Lascăr, actualul. 

 “Lascăr a avut o înmormântare mare la Focşani, cu 
avioane zburând deasupra cerului. El fusese pilot în primul 
război. Camarazii săi au decolat de la Clinceni şi au zburat la 
Focşani pentru a fi prezenţi la înmormântarea sa...”. 

Moartea fiului trebuie să fi contribuit la moartea tatălui 
său, Duiliu care se stinge din viaţă 6 luni mai târziu, la 64 de 
ani. 

COPILĂRIA ÎN STRĂINĂTATE 
 

Duiliu Zamfirescu şi-a dat ultima suflare la 3 iunie 
1922, la Mânăstirea Agapia. Ajuns în ţară cu trenul, fiul lui, 
Alexandru, a luat un ziar de la gară…. Răsfoind, a ajuns, la 
un moment dat, asupra unui mare anunţ, într-un chenar 
negru: “Scriitorul şi fost ministru de externe Duiliu Zamfirescu 
a murit!”. Ce mod cumplit de a afla o astfel de veste! 

Dramaticul moment a fost relatat de Alexandru 
Zamfirescu într-o scrisoare trimisă din Rio de Janeiro unui 
prieten, Nicolae Petraşcu, în iulie 1935, inclusă în cartea “Pe 
căi de miazăzi” (Ed. Luteia, 1947): “.... fugit din Berlin, îmi 
închipuisem într’o aiurare care durase două zile şi două nopţi 
de drum că, în ciuda vestei fatale primite dela şeful meu, 
totuşi voiu regăsi sănătos pe iubitul meu părinte…. vameşul, 
om de treabă şi fost cirac al pământului meu, la întrebarea 
ce-i pusesem halucinat şi aproape implorând: - Nu-i aşa că 
tata n’a murit? mi-a răspuns voios şi liniştitor: - “Vezi bune că 



19 

 

nu! Domnul Duiliu? Păcatele mele! L-am văzut, nu’s cinci 
zile, în Bucureşti! Dar cine ţi-a spus D-tale asemenea 
prăpăstii?”.... Tata trăia! Desigur că trăia! Nici nu se putea 
altfel; şi de-acum hotărîrea mea era luată: deacum voiu da 
păcatelor diplomaţia şi mă voiu reîntoarce în ţară, spre a sta 
lângă el, aşa precum era şi tainica lui dorinţă. Şi câte zile 
frumoase vom petrece împreună la Faraoanele….. În 
exaltarea în care mă aflam, deabia observasem că trenul se 
oprise într’o gară zgomotoasă, Cernăuţii. Instictiv mă 
repezisem din vagon la chioşcul de ziare unde vânzătorul îmi 
pusese pe tejghea un morman de gazete pe care le 
deschisei febril; Universul, Dimineaţa, Adevărul, nicăeri 
nimic, nici un cuvânt. Uf! respiram şi, în agitaţia mea, era să 
plec de la ghişeu lăsând gazetele teanc când, luat deodată 
de o presimţire, mă întorsei şi îi strigai: - “Dă-mi, te rog, şi 
jurnalele ce ţi-au rămas de eri sau de alaltăeri”. Negustorul 
cotrobăi prin dughiană şi îmi întinse două ziare vechi. Pe 
primul,  în mijlocul paginei întâia, într’un chenar negru, chipul 
scump… Numai cei care au iubit într’adevăr vor înţelege 
durerea mea.” (op.cit, pp.12-13). 

Alexandru Duiliu Zamfirescu îşi adora tatăl. Acesta 
este şi motivul pentru care a dat tuturor fiilor săi al doilea 
nume de Duiliu. “Chiar şi dacă aţi fi proşti, măcar nu veţi fi 
anonimi!”29, a motivat el.  

 

“Un diplomat adevărat nu are o casă în ţara lui”  
 

“M-am născut la Berlin. Am stat acolo un an şi ceva, 
de acolo am plecat la Roma. Am fost iarăşi întorşi la Berlin 
când aveam 4-5 ani.  

După Berlin am trecut la Haga. Acolo am stat iarăşi 3 
ani, după care ne-am întors şi am stat cam un an jumate în 
Bucureşti, în str. Modrogani nr. 3.  

                                                 
29

 “Even if you’re stupid, you will be less anonymous that way”. 
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De acolo, am plecat mai departe în America de Sud, 
la Rio de Janeiro: întâi tata, cu un vapor transatlantic; noi am 
venit după el peste o lună şi ceva, cu faimoasa Francesca 
Mariotti, “Doda”, italiancă de origine,care habar n-avea 
italiană, de abia ştia să scrie si care ne a crescut pe toţi trei 
fraţii; a ramas in familie la noi in casa pana a murit! O iubeam 
foarte mult!). 

Apoi am plecat la Lisabona, unde am învăţat 
portugheza. Am stat 3 ani. La mijlocul intervalului, au hotărât 
să mă aducă în ţară, să nu păţesc ce a păţit tata, când a 
făcut armata, că vorbea româneasca cu accent străin.”  

„Tatăl meu era mâna dreaptă a lui Titulescu, omul lui 
de încredere. Titulescu proceda în felul următor: îl trimitea pe 
tatăl meu cu 3 sau 4 luni înainte de a deschide un post în 
vreo capitală, ca să cunoască locul. 

Tatăl meu considera că un diplomat adevărat nu 
trebuie să aibă o locuinţă în ţara lui. Numai de sărbători 
venea în România. Avea o ladă cu mobilă, foarte mare, pe 
care o transporta pe oriunde pleca, în străinătate. Toţi 
diplomaţii aveau o astfel de ladă.” 

Haga 

“Când tatăl meu se afla pentru a doua oară la Berlin, a 
fost trimis, în 1929, la legaţia de la Haga, unde a mers 
imediat. Peste 3 luni urma să vină şi Titulescu.  Tatăl meu a 
preluat controlul legaţiei şi, împreună cu guvernul olandez, a 
pregătit faimoasa conferinţă privind datoriile Germaniei din 
primul război mondial. Exista un plan economic de a reduce 
datoriile de război ale Germaniei (planul Dawes, 1924).  

Tatăl meu încă nu era ministru plenipotenţiar, ci 
însărcinat cu afaceri. Nu a primit fonduri pentru costurile 
legaţiei. Titulescu l-a sfătuit să ia un împrumut de la o bancă 
din Amsterdam pentru a plăti salariile, întreţinerea şi restul 
(vreo 2 milioane de guldeni). Cât timp a trăit Titulescu, i-a 
plătit costurile lunare, dar după ce a murit Titulescu (1941), 
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tatăl meu avea datorii, a trebuit să le plătească cu veniturile 
obţinute din via sa, tot insuficiente.  

La un moment dat, Ion Antonescu a plătit una dintre 
ratele la bancă, dar nu toată suma.“ 

*** 

“Am urmat şcoala primară împreună cu fratele şi sora 
mea la şcoala de maici “Sacré-Coeur de Jésus” în Haga. 
Măicuţele erau foarte bune profesoare. Mergeam cu bicicleta 
la şcoală, era mania bicicletelor... 

Eu şi fratele meu nu eram singurii băieţi din şcoală: 
din corpul diplomatic, mai era un “băiat al Mexicului”, Louis 
de Castilio, şi un “băiat al Americii”, Halett Johnson, care 
avea o soră, Katherine.    

Aveam o guvernantă englezoaică din Wales, Miss 
Roger. Era adorabilă. Duminica, mergeam cu bicicleta la 40 
de kilometri distanţă, la Leiden, unde serveam ceai. Trebuia 
să fim ascultători ca să putem merge acolo. Fetele mergeau 
la biserică şi trebuiau să poarte batic. Sandei, surorii mele  
nu-i prea plăcea asta. Noi, băieţii, ne cam băteam joc de ele. 

Casa noastră era în stil olandez, cu 4 etaje şi 3-4 
camere la fiecare etaj. Faţada era acoperită cu faianţă şi 
curăţată în fiecare zi. Legaţia era pe Amaliastraat nr. 5, la 
100 de metri de Palatul Regal.” 

Bucureşti 

 “Am stat 8 luni pe strada Modrogani, la bunica mea, 
Eliza Gărdescu. Aveam un câine alb, Ursu îl chema.  

Acolo eram vecin şi cu Costache Malaxa, cu care 
eram prieten. Avea un manej lângă aeroportul Băneasa, cu 
vreo 32 de cai.” 

America de Sud 

În anii ’30, Titulescu l-a trimis pe Alexandru 
Zamfirescu să organizeze si sa înfiinţeze legaţii în Brazilia, 
Argentina şi Chile.  
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Alexandru Zamfirescu a plecat cu transatlanticul 
german Cap Arcona, “unul dintre cele mai mari, care, după 
câţiva ani, s-a scufundat exact ca Titanicul!” 30.  

“Noi ne-am alăturat lui după două luni, navigând cu 
transatlanticul Neptunia, carea avea şi un teren de tenis. Ne-
am oprit la Neapole, Alger, Gibraltar, Dakar, Recife, 
Pernambuco, Bahia şi am ajuns la Rio de Janeiro. La 5 
dimineaţa, când ne-am sculat şi ne-am uitat prin geam, am 
văzut oraşul, de departe. Era impresionant, ca un miraj: 
golful, stâncile deasupra mării, cablul care le lega…” 

“Copilăria mea începe să treacă.  Am fost la şcoala 
franceză, “École de français”, cu sora mea şi Duiliu. Acolo 
am învăţat foarte multe sporturi: călăria (eram foarte buni toţi 
trei), era un teren foarte frumos, cu obstacole; mai înotam..... 
Acolo a avut grijă de noi madam Guisy. 

Legaţia era chiar pe golful Guanabara al Rio-ului: 
treceam strada şi eram în apă.” 

Alexandru Zamfirescu a descris un peisaj brazilian în 
“Pe căi de miazăzi”: “De fapt, accesul de pe Ocean în  bahia 
din Rio, gâtuit mai întâi între Căpăţâna de zahăr şi munţii 
dela Miazănoapte, în chip de portal grandios al naturii, demn 
de lăcaşul august la care invită - se deschide apoi în surpriză 
radioasă un soi de primă şi veselă anticameră marină, pe un 
fel de fiord tropical care, la rândul lui, pofteşte voios către 
lăuntrul feeriei lichide a măreţei vahii de Guanabagara. 

A aci înainte, cortina se ridică şi spectacolul începe. 
După istovitoarea monotonie a copleşitoarelor valuri 
oceanice, după brumăriul-aburiu de geneză al Atlanticului, 

                                                 
30

 Lansat în 1927 pentru a transporta pasagerii din Hamburg, 

Germania în America de Sud. A fost încadrat în flota nazistă, 
Kriegsmarine, în 1940, fiind, spre sfârşitul războiului, folosit pentru 
a evacua soldaţii  şi  civilii  germani  din  Prusia  Orientală  din  faţa 
armatei sovietice. Deşi avea prizonieri la bord, a fost scufundat de 
Aviaţia Regală Britanică în 1945, omorând 5000 de oameni.  A fost 
una dintre cele mai mari pierderi de vieti omenesti pe mare, în 
război şi din istorie.  
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călătorul, pornit de pe alte meleaguri, este deodată transpus 
în euforia priveliştei de pe scenă. Şi bahia de Guanabara, în 
neîntrecuta regie a Creatorului, pare, la rândul ei, să ofere la 
întâia privire drept în faţă întreaga viziune a capitalei căţărate 
în jurul vastei arne de ape. 

Curând, însă, îţi dai seama că e vorba de o iluzie 
optică. Lumina dela rampă de-a orbit. În realitate, nu zăreşti 
decât centrul oraşului, căci radioasa anticameră marină s’a şi 
despărţit în două ramuri: principala, Guanabara, 
îndreptându-se oblic către Miază Noapte….; a doua ramură 
se lărgeşte către Miază Zi, în mai multe hemicicle înlănţuite 
între munţii abrupţi, legate… Hemicicle marine cu nume 
sonore: Flamengo, Bottafuogo, Urca - colan de peruzele 
despărţite de oceanul vijelios prin uriaşele ziduri ale munţilor 
Pao de Assucar, închizători uluitoare ale acestui neîntrecut 
giuvaer, totul împreună alcătuind celebra bahia pe care, în 
acea zi de întâi Ianuarie dela începutul erei moderne, 
conquistadorii, în beţia nemărginitei lor bucurii, puseră pe 
veci stăpânire.” (op.cit, pp.40-41).  

Lisabona 

“Cam un an, am stat la hotel la Estoril. Acolo n-am 
urmat şcoală.” 

Relatează Lascăr: “Până la 14 ani, tatăl meu mă luase 
cu el peste tot... Asta, până la Lisabona, când mi-a spus: 
«Nu te voi mai lua după mine! Întoarce-te acasă şi continuă-ţi 
acolo studiile!». Aşa că m-am întors şi am locuit împreună cu 
bunica mea... Fratele şi sora n-au fost trimişi acasă. Astfel, 
după 3 ani, noi, cei trei fraţi, ne-am despărţit: eu m-am întors 
acasă, Duiliu a rămas la Lisabona, unde tatăl meu primise o 
nouă misiune, iar Sanda s-a dus la Paris pentru studii. Am 
continuat să ne întâlnim în vacanţa de vară.” 

În “Pe căi de miazăzi”, Alexandru Zamfirescu scrie: 
“Părintele meu, Duiliu Zamfirescu, a scris cândva despre 
emoţia revederii grănicerului român, a respirării aerului 
Carpaţilor strămoşeşti. Nu ştiu cum şi ce fel - ereditate sau 
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asemănare de simţăminte în nici un caz făţărnicie - 
mărturisesc că şi pentru mine, cu toată repetarea în decursul 
a unei întoarceri periodice, ceasurile premergătoare sosirei la 
graniţă, ceasul mai cu seamă al revederii pământului 
românesc, au rămas în amintirea mea ore de bucurie dintre 
cele mai înălţătoare.Nu arare ori auzisem demagogi afirmând 
că un «cosmopolit»,  un «furlandisit» de diplomat nu poate 
avea aceiaşi dragoste de glie ca acei care-şi  petrec veacul 
la talpa tării. Ei bine, eu am o părere cu totul opusă. Acel ce 
trăieşte o viaţă întreagă în mahalaua orăşelului său de 
origină, fie el chiar Focşanii adolescenţei mele, nu poate să 
aibă decât în mod abstract idee despre ce însemnează dorul 
de ţară. Noi, însă, care am petrecut cea mai mare parte din 
viaţă în streinătate, cunoaştem adevăratul dor de ţară, prin 
însăşi contrastul între şedere şi absenţă alternate atât de des 
încât ceeace pentru individul statornicit pe durată nu mai 
este decât o concepţie imaginativă, pentru noi, deapururi 
pedepsiţii depărtării, devine un sentiment permament viu, 
căci permanent răscolit.” (op.cit., pp.13-14). 

 
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) 
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Revenirea în ţară (1936) 
 

«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 liceu [Pe lângă 
sănătatea fizică, cel mai important criteriu să prezinte  o 
influenţă benefică asupra Prinţului Moştenitor, pe atunci 
adolescent – n.n.], şi să 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 ofiţeri31. 

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] 
 

                                                 
31

 Direcţiunea: colonelul Traian Eremia Grigorescu şi 

locotenentul- colonel Emil Pălăngeanu [I-IV]; comandorul Preda 
Fundăţeanu şi căpitanul Mircea Tomescu [V-VI]; colonelul-
adjunct Dumitru Dămăceanu şi maiorul Mircea Tomescu [VII-
VIII].  
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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 
 

„L-am cunoscut pe Maiestatea Sa în garaj, acolo a fost 
întâlnirea. Ne duceam la Palat, la Sinaia, cu două microbuze, 
firma Dodge. Eu eram îmbrăcat într-o uniformă frumoasă, 
albastră ca cerul şi cu cusătură aurită, în ac dublu. Atunci ne-
am strâns prima dată mâna. Efectul a fost grandios!" – 
Lascăr Zamfirescu 

 

Lascăr Zamfirescu a venit, s-au, în cuvintele sale, “s-a 
pomenit” în clasa palatină în al V-lea an, venind direct din 
străinătate, la 14 ani. 

Inaugurată la 30 ianuarie 1933, clasa palatină avea, în 
primul an, 9 elevi – din care unul n-a mai rezistat: Tănase 
Mărgelatu (fiu de poştaş); în al doilea an s-au alăturat încă 
4, astfel că, în 1936, găsise 12 colegi regali. Elevii erau 
selectaţi “inteligent”, “astfel încât nu numai să reprezinte ţara 
geografic, ci şi clasele sociale şi minorităţile” (Mircea 
Ionniţiu). “Este o sinteză în miniatură a problemei de 
cârmuire şi conducere pentru Acel ce va fi chemat să 
continue lanţul Dinastic” (Teofil Sidorovici). 

O parte din elevi veneau din Bucureşti - Dan 
Cernovodeanu (fiu de ofiţer activ), Ion Dinulescu (fiu de 
mecanic de locomotivă), Mircea Ionnitiu (fiu de librar), Dan 
Mavrus (fiu de avocat), Ştefan Popescu (fiu de avocat). Alţi 
colegi veneau din regiunile istorice – Basarabia - Radion 
Chiaburu (fiu de ţăran); Ardeal – Gheorghe Duşa (fiu de 
ţăran), Bucovina: Gheorghe Grămadă (fiu de ţăran), Banat: 
Ioan Gheorghe Jurchescu (fiu de învăţător). Erau doi 
reprezentanţi ai minorităţilor etnice – un sas: Walter 
Heltmann (fiu de profesor) şi un secui: Ivan Paul Kovacs 
(fiu de preot reformat). Toţi elevii erau creştin-ortodocşi, cu 
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excepţia minoritarilor (Heltmann era luteran, Kovacs calvin). 
Nu erau nici evrei, nici catolici. 

În acest “amestec inteligent”, Lascăr Zamfirescu (fiu 
de ministru plenipotenţiar) era singurul venit din străinătate. 

 

*** 

“Înfăţişarea sălii de clasă era una obişnuită. Pupitre 
individuale, catedră simplă, fără estradă; tablă neagră, cu 
scripete, epidiascop şi ecran pentru proiecţii; o pianină – aş 
spune – şi pentru lecţii propriu-zise de muzică, dar şi pentru 
«pianotări» zburdalnice ale elevilor în recreaţii şi în ore 
libere; pe pereţi o hartă a României, o icoană, portretul 
suveranului, stema ţării; un ceas electric. În încăperi 
alăturate, erau adăpostite instrumente şi materiale pentru 
experienţe de fizică şi chimie, materiale didactice, hărţi 
geografice, planşe pentru ştiinţele naturale. Pentru anumite 
lecţii şi experienţe de mai mare întindere teoretică şi 
aplicativă, se mergea şi în afară, în laboratorii de resort din 
institute universitare sau întreprinderi de specialitate.” – Ion 
Zamfirescu, profesorul de filosofie al clasei, “Pagini 
memorialistice”, pp.201-202. 

“Sala de clasă în care se ţin lecţiile cu profesori din cei 
mai distinşi nu are nimic peste strictul necesar, O încăpere 
curată cu pereţii văruiţi, bănci care se pot adapta 
conformaţiei fizice a elevilor, o catedră, câteva tablouri din 
istoria în imagini, o tablă, câteva glastre cu flori, dar ceeace 
impresionează plăcut şi dă un aspect de cucernicie şi evlavie 
este iconostasul aşezat în perete dinspre răsărit, pe care 
stă deschisă Sf. Evanghelie legată în argint şi candela de 
deasupra, ce-şi picură lumina peste icoana lui Crist.” – 
Teofil Sidorovici, şeful Străjeriei, “Din viaţa unui fiu de rege” 

 

*** 

“Programul clasei urma de aproape pe acela al 
învăţământului de stat; cinci ore de curs, de câte 50 de 
minute fiecare, zilnic între 8-13; trei recreaţii de câte zece 
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minute şi una dublă, la mijlocul intervalului. […] Se suna 
pentru intrare şi ieşire din oră, Era cuvânt de ordine ca 
punctualitatea să fie perfectă. Elevii salutau intrarea şi ieşirea 
profesorului din clasă prin ridicare în picioare. Ziua de curs 
începea cu rugăciunea «Tatăl nostru», rostită în cor sau prin 
rotaţie de fiecare elev în parte.” (Ion Zamfirescu,p.202) 

 

*** 

“Uniforma era de rigoare: costum bleumarin închis, 
cămaşă de culoarea cerului, cravată unie, de un ton apropiat; 
drept ecuson, cifrul regal brodat cu fir, sub buzunarul din 
partea stângă a vestonului.” (op.cit, p.202) 

“Eram ca nişte albăstrele”, rezumă Lascăr Zamfirescu. 
“Dar cu toată eleganţa uniformei noastre, nimeni şi 

nimic nu ne împiedica să încălecăm balustradele casei 
scărilor şi să le facem tobogan. 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”, povestea Ioan Jurchescu. 

 
*** 

Prinţul, foarte inventiv, avea, într-un obicei englez, 
porecle pentru toţi colegii săi: „Zamfi” – pentru Lascăr 
Zamfirescu, „Chiabi” – pentru Radion Chiaburu; „Ioani” – 
pentru Mircea Ionniţiu; „Dindin” – pentru Dan Cernovodeanu; 
„Helti” – pentru Walter Heltmann; „Jurchi” – pentru Ioan 
Jurchescu; “Popi” pentru Ştefan Popescu etc.  

“Ne adresam elevului regal cu apelativul «Măria Ta». 
Funcţiona între noi un acord tacit, ca acest apelativ să nu 
răsune rigid şi solemn, şi pe cât cu putinţă cu deferenţă 
spontană şi prietenoasă.” (op.cit.,p.202). Doar Regele Carol 
al II-lea îi spunea „Mihăiţă”.   

 

*** 

 “În mod protocolar, cei doi ofiţeri din Garda 
Voevodului – aghiotantul şi ofiţerul de ordonanţă – puteau să 
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asiste la ore. De fapt, aceasta se petrecea doar sporadic. Se 
pleca de la ideea că viaţa clasei îşi are o intimitate a ei, cu 
rosturi bine definite chiar din punct de vedere psihologic şi 
pedagogic. […] 
 De câteva ori, de-a lungul celor doi ani cât a durat 
mandatul nostru, am avut şi vizita suveranului la ore. 
Aceasta, fără anunţări speciale; fără suită; fără ca după 
aceea să urmeze şedinţă de discuţii şi instructaje. Este 
limpede că suveranul lăsa şcolii deplină libertate de acţiune. 
Nimic, în aceste vizite, nu denota vreo intenţie de «inspecţie» 
sau de «control»; ce constatam, mai degrabă, era un 
sentiment de părinte, aplecat să cunoască reacţia de şcolar 
a copilului său.” (op.cit, p.202) 

  

Profesorii aleşi de Iorga 
 

“Nu pierdeţi din vedere că asupra tânărului ce vă este 
încredinţat stă aţintită cu dragoste şi cu încordare întreaga 
suflare a ţării” – Armand Călinescu, în discursul pentru a 
doua echipă de profesori palatini, din septembrie 1938 

 Profesorii clasei palatine care “s-au perindat în faţa 
învăţăceilor” n-au fost aceeaşi în fiecare an.  

La română au predat şi Gheorghe Nedioglu, directorul 
Liceului “Gh. Şincai” (1919-1939), dar, din a doua echipă, în 
clasa a VII-a  a fost bibliologul Nicolae Georgescu-Tistu 
(1894-1972), conferenţiar universitar, iar în a VIII-a, criticul 
literar Dumitru S. Panaitescu, “Perpessicius” (1891-1971).  

La matematică a fost la început Ion Gheorghe Bratu, 
înlocuit apoi de Alexandru Andronic.  

La istorie, în clasa a V-a venise prof. Gheorghe Lazăr, 
descendent al faimosului dascăl din Avrig, în locul prof. 
Enache Ionescu (1878-1937).   

La geografie a predat, cinci ani, Ion Conea (1902-
1974), reputat specialist, cel care a teoretizat geopolitica în 
România, apoi C.S. Antonescu, profesor la Colegiul 
“Sf.Sava” şi, la un moment dat, Simion Mehedinţi. 
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 Ştiinţele naturale au fost predate de Alexandru 
Mumuianu, apoi de Ştefan Niculescu, profesor la Liceul 
“D.Cantemir”, iar fizica şi chimia, de Cristian Muşceleanu. 

Latina a fost predată de Nicolae I. Herescu (1903-
1961), fondatorul și directorul Institutului Român de Studii 
Latine din București (1937–1945). 

Religia era predată de Părintele “Nae” Nicolae 
Popescu32 (1881-1963), academician şi profesor universitar. 

Elevii palatini mai studiau limba franceză - primii 4 ani, 
cu Léon Thévenin, fondatorul unei şcoli private de limbă 
franceză (Academia Ronsard), apoi cu generalul lingvist 
Nicolae N. Condiescu [V-VI] şi Mircea Perieţeanu [VII-VIII], 
profesor la Seminarul Pedagogic “Titu Maiorescu”.  

Nu lipsea din program nici germana - lingvistul şi 
scriitorul Karl Bernhard (1889-1981), cunoscut sub 
pseudonimul Bernhard Capesius, director al Liceului German 
(din 1923) şi profesor universitar la Catedra de Germanistică 
a Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine (Universitatea din 
Bucureşti). 

Muzica vocală o preda Ion Chirescu, muzica 
instrumentală Florica Muzicescu, iar desenul Nicolae Saxu 
(învăţătorul primar al Prinţului Mihai) şi aghiotantul regal 
Dimitrie Ştiubei (1901-1989), ofiţer de marină îndrăgostit de 
pictură. 

                                                 
32

 Nicolae Popescu (n.10 februarie 1881, Dâmbovicioara – d.11 

februarie 1963, Bucureşti), dintr-o familie de preoţi, cu studii de 
teologie şi filologie clasică la Bucureşti (1907-1908), apoi de istorie 
şi bizantinologie la Universitatea din Viena (1910-1913), unde şi-a 
susţinut doctoratul în istorie (1913). A devenit membru al 
Academiei Române la 5 iunie 1923. A fost ales vicepreşedintele ei 
pentru perioada 30 mai 1939 – 1 iunie 1943, şi preşedinte al 
Secţiunii Istorice al Academiei. Fiul său, Mihai Popescu (n.1909-
d.1953), a devenit actor, în pofida dorinţei tatălui său de a studia 
limbile clasiceşi a deveni profesor universitar. Mihai a ajuns un 
bine-cunoscut actor la Teatrul Naţional; a murit tânăr, neglijând 
simptomele care indicau o dereglare cerebrală. 
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Din clasa a VI-a s-a predat psihologia cu Vasile 
Băncilă (1897-1979), profesor la Liceul „Mihai Viteazul”, 
numit “cel mai fecund creator” al generaţiei sale (N. 
Bagdasar), apreciat şi de elevi datorită “vastelor sale 
cunoştinţe filosofice, talent literar şi de observator”, fiind un 
“sociolog al realităţii româneşti din acea vreme, autor al unei 
impresionante opere din istoria culturii”. 

Lecţii de “instructie civică” au fost date de juristul Ion 
V. Gruia (1895-1952), profesor de drept constituțional și 
administrativ la Facultatea de Drept a Universității din 
București şi, ulterior, decan al facultăţii (1941-1948).  

Economia politică a fost predată de Eugen 
Demetrescu, doctor în ştiinţe economice şi financiare, autorul 
mai multor lucrări în domeniu – dintre care “Influenţa şcoalei 
economice liberale în România în veacul al XIX-lea” (1935) şi 
“Ceconomica” (1940). 

Din clasa a VII-a s-a predat filosofia de către Ion 
Zamfirescu (1907-2001)33. Nu exista vreo rudenie cunoscută 
între el şi Lascăr.   

                                                 
33

 Ion Zamfirescu (n. 7 august 1907, Craiova – d.31 decembrie 

2001) a mai ocupat catedra de filosofie la trei licee prestigioase din 
Bucureşti: „Sfântul Sava”, „Gheorghe Lazăr” şi „Mihai Viteazul” – 
unde a predat până în 1940. În 1940 şi-a susţinut doctoratul (teza 
Spiritualităţi româneşti), devenind apoi conferenţiar la Catedra de 
filosofia culturii şi a istoriei la Facultatea de Litere şi Filosofie 
(Universitatea din Bucureşti). A predat acolo până în 1950 – când 
a fost „întors” de comunişti spre învăţământul liceal. Ulterior, a fost 
reîntors la Universitate, ca profesor de istorie şi literatură 
universală şi comparată, până la pensionare, în 1968. 
 OPERA: printre altele, a scris lucrări de istorie - Monografia 
Liceului  Gh.  Lazăr  din  Bucureşti.  1860 – 1935   (1935);   despre 
literatură - Istoria universală a teatrului: I, Antichitatea (1958); II 
Evul Mediu, Renaşterea (I); III Renaşterea (II) Reforma, Barocul, 
Clasicismul (1966-1968); Istoria literaturii universale (cu Margareta 
Dolinescu): I Antichitatea, Evul Mediu, Renaşterea; II Clasicismul, 
Iluminismul, Romantismul, Simbolismul (1970/1973); Panorama 
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“Exista catalog, se puneau note; se dădeau lucrări 
scrise şi exemporale; se făceau medii trimestriale şi anuale; 
funcţiona şi obişnuita condică de prezenţă, cu înscrierea 
materiei predate în ora respectivă.” – Ion Zamfirescu 

Prinţul Mihai era un “elev sârguncios”. Pasionat de 
geografie şi istorie, învăţa cu seriozitate la fizică şi chimie. 
Însă pasiunea lui aprinsă era pentru mecanică. La unele 
materii se descurca mai puţin.  Decât să vă spunem că şi 
Prinţii „copiază” ori cer să li „se sufle”, vom admite că unele 
materii, pur şi simplu, nu-i folosesc în atâtea detalii unui 
Suveran, însă o cunoaştere temeinică este vitală....  

Într-o zi, “Măria Sa, puţin contrariat că prea I se cere 
numai lui să răspundă diferitelor întrebări la un obiect de 
învăţământ, ripostă: 

- “Domnule Profesor, mai întrebaţi şi pe Duşa”. 
- “Vezi, Măria Ta”, răspunde zămbind profesorul, “eu l-

aş întreba pe Duşa, dar mă gândesc că Măria Ta trebuie 
să ştii mai mult decât el, fiindcă vei fi odată Rege”.  

Şi Marele Voevod a înţeles că profesorul avea 
dreptate.”34

 

 
Lecţiile de sinteză 

 

«Nu înţeleg să fac din clasa aceasta numai un mijloc de 
înregistrare teoretică a cunoştinţelor, oricât ar fi ele de 
savante. Vreau în schimb să se poată constata oricând în ce 
măsură elevii aplică aceste cunoştinţe la viaţa de toate zilele, 
şi în ce măsură le înţeleg utilitatea.” – Regele Carol al II-lea 

                                                                                                              
dramaturgiei universale (1973); Probleme de viaţă, teorie şi istorie 
teatrală (1974); Drama istorică universală şi naţională (1976);   
Teatru şi Umanitate (1979); Teatrul european în secolul luminilor 
(1981); Teatrul romantic european (1984); - memorialistică: 
Oameni pe care i-am cunoscut (1987); Întâlniri cu oameni, întâlniri 
cu viaţa (1990);  Pagini memorialistice (1995). 
34 Teofil Sidorovici, Din viaţa unui fiu de rege, Ed. Cartea 
Românească, 1937, 5.Clasa Măriei Sale... 



33 

 

 

„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 României35

 

“Lecţiile de sinteză” au însemnat, în cuvintele lui Dan 
Cernovodeanu, călătorii “prin toate regiunile legate de istoria 
neamului (locuri de faimoase bătălii şi izbânzi ale 
domnitorilor noştri, cetăţile şi castelele întărite răspîndite pe 
tot cuprinsul patriei), de lăcaşuri religioase şi de cultură din 
trecutul ţărilor romîne (biserici, mânăstiri, academii şi 
universităţi), de reminescenţe asurpa creatorilor noştri în 
domeniul ştiinţei, literaturii şi artei (case memoriale ale unor 
mari savanţi, scriitori şi artişti, cât şi de complexe industriale 
(fabrici, uzine, mine, rafinării)”.  

Scopul vizitelor era acela de “a cunoaşte cît mai 
temeinic toate bogăţiile culturale şi materiale ale României 
de atunci”. 

„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”. 

                                                 
35

 M.Ciobanu, Convorbiri…, Humanitas, ed.3, p.145 
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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“.   

 
O lecţie specială a fost cea din Ţara Haţegului (10-21 

iunie 1935), “o Românie în miniatură” – călătorie descrisă de 
prof. Ion Conea în lucrarea “Cum învăţa a-şi cunoaşte ţara 
Măria Sa Mihai” (Ed. Cartea Românească, 1936). O altă  
lecţie de sinteză din Oltenia (11-28 iunie 1938), la care a 
participat şi Lascăr, a fost descrisă de acelaşi în “Un prinţ 
prin ţara lui” (Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1940). 

 

*** 

Ultima lecţie de sinteză pe teren, la finalul clasei a VII-
a (14-24 iunie 1939), în ţara Năsăudului şi a Maramureşului, 
a fost descrisă de prof. Ion Zamfirescu: 

“În iunie 1939, cursurile clasei a VII-a s-au încheiat cu 
o călătorie de studii şi documentare, în zone şi puncte din 
ţară interesante sub aspect geografic, istoric şi literar. […] 
Călătoria a durat trei săptămâni. Plecarea oficială din gara 
Băneasa, în prezenţa casei civile şi militare a Palatului, a 
guvernului, a consilierilor regali. […]   

Prima escală: Gheorghieni, localitate de centru într-un 
ţinut cu densitate secuiască. În planul escalei: lecţii despre 
cele trei minorităţi etnice din Transilvania (secuii, maghiarii, 
germanii), despre împrejurările istorice care au dus la 
aşezarea lor în aceste ţinuturi; despre recunoaşterea 
statutului lor în Proclamaţia Unirii de la Alba Iulia din ziua de 
1 Decembrie 1918; despre forma lor de convieţuire cu 
populaţia băştinaşă; despre reiterarea acestui statut în 
Convenţia din 1923; despre normele de drept internaţional şi 
despre principiile din Declaraţia drepturilor omului ce trebuie 
să stea la baza convieţuirii amintite.  

[….] În drumul nostru spre Maramureş, în partea de 
nord a Transilvaniei, am făcut opriri la Bistriţa şi la Năsăud.  
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La Bistriţa, localitate atestată în documente datând din 
secolul al XIII-lea, lecţie de istorie: invazia tătărească, 
dominaţia lui Matei Corvin, treceri sub stăpânirea 
domnitorilor români, legături comerciale şi culturale cu 
Moldova, iniţial conflicte între populaţia română autohtonă şi 
etnia săsească, dar cu timpul convenite în raporturi de 
civilizaţie şi coabitare.  

La Năsăud: problema grănicerească privită sub 
unghiuri politic, social şi naţional. La Hordou, în curtea casei 
părinteşti în care poetul a copilărit, evocarea lui George 
Coşbuc. S-a pus accent pe ceea ce formaţia sa spirituală şi 
inspiraţia sa poetică datorau locurilor natale. 

În Maramureş, străbătând sate de veche aşezare 
românească, dese opriri pentru recunoaşteri şi explicaţii pe 
viu: forme tradiţionale de viaţă, arhitectura caselor ţărăneşti, 
industria casnică, bisericile de lemn […] şi, în genere, o 
umanitate ţărănească cu rădăcini puternice, parcă şi cu 
investiri venite de undeva departe, în pământul matricial. De 
la Cuhea, în inima ţinutului, ne-am angajat pe linia urmată de 
“descălecătorii” Moldovei. Popas ceva mai lung la Baia; 
reşedinţă a primului voevod al Moldovei; urmele unei 
catedrale catolice ridicate de Ringala, soţia de origine 
poloneză a domnitorului Alexandru cel Bun; biserica ridicată 
de Ştefan cel Mare, în amintirea victoriei repurtate împotriva 
lui Matei Corvin. 

După ce, rând pe rând, ne-am oprit la mănăstirile din 
Bucovina (Putna, Voroneţ, Dragomirna, Suceviţa, Gura 
Humorului), după ce la Rădăuţi ne-am recules în cea mai 
veche biserică de piatră din Moldova […] caravana noastră 
s-a oprit pentru un popas mai lung la Suceava. Un popas mai 
lung, mai pe îndelete, cu dublu scop: şi pentru puţină odihnă 
după marathon-ul întreprins până aici şi, mai ales, pentru 
recapitulări sintetice şi concluzii privind prima parte a 
călătoriei noastre de studii. Totul – în aceste recapitulări – 
istorie naţională, artă, etnografie, forme de aşezare 
românească – avea să culmineze cu un elogiu pentru 



36 

 

personalitatea domnitorului Ştefan cel Mare, ca strateg, 
gânditor politic, ca ctitor de monumente artistice, ca apărător 
al creştinătăţii, ca figură menită să înscrie imagini, valori şi 
imagini româneşti în complexul civilizaţiei europene. 

[…] La Fălticeni, în trecere, a fost evocat N. Gane, ca 
povestitor, ca membru marcant al “Junimii”, ca traducător din 
«Divina Comedie», opera lui Dante. 

La Ipoteşti, în casa părintească a poetului, lecţie şi 
recitări (mai ales cele cu imagini din locurile copilăriei) din 
Eminescu. 

La Mirceşti, în chiar camera de lucru a poetului, 
păstrată în forma ei originală, lecţie despre V. Alecsandri; 
lecţie cu accente speciale pe Pasteluri, întrucât ne aflam într-
o ambianţă deţinând în ea elemente şi implicări 
autobiografice. 

La Miclăuşeni, în castelul Sturdzeştilor, unde de fapt 
am şi fost găzduiţi, s-a folosit acest prilej pentru evocări 
privind rolul diferitelor familii boiereşti din Moldova în 
procesul istoric al liberalismului românesc şi în formarea 
statului nostru modern. 

La Humuleşti, satul lui Ion Creangă: casa părintească, 
locurile copilăriei, reconstituiri şi amănunte pitoreşti din 
«Amintiri». 

La Târgu Neamţ: ruinele cetăţnii Neamţului, 
reflectarea acestei cetăţi în epica românească (C. Negruzzi, 
V. Alecsandri, D.Bolintineanu). 

La Cotnari, urme din trecuta încercare de pătrundere 
catolică în viaţa spirituală şi administrativă a Moldovei; 
intrarea în legendă a podgoriilor de aici. 

La mănăstirile Agapia şi Văratec: parcurgerea pe jos, 
gen turistic, a drumului prin pădurea de brazi ce leagă cele 
două incinte într-o imagine unitară; reculegere la mormântul 
Veronicăi Micle; picturile din tinereţe ale lui N. Grigorescu, 
înainte de plecarea artistului în Franţa; reşedinţă de vară şi 
de creaţie a intelectualităţii ieşene, mai cu seamă a celei 
grupate în jurul revistei «Viaţa românească». 
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La mănăstirea Durău: lecţie despre Carpaţii orientali 
si, în genere, despre geografia ţinutului; Ceahlăul, cu locul 
aparte pe care acest masiv muntos îl deţine în optica, lirica şi 
sensibilitatea noastră românească. 

La Bicaz: lecţie despre râul Bistriţa, ca monument de 
natură, ca însemnătate în viaţa economică a ţării, ca motiv 
de inspiraţie în creaţia noastră literară, populară şi cultă. 
Eram găzduiţi, aici, într-o reşedinţă de vară a reginei Maria. 
S-a amintit despre contribuţia acesteia, sub raport moral şi 
diplomatic, în războiul nostru de întregire şi în tratativele de 
pace ce-au urmat. 

La Piatra Neamţ, ultima escală a călătoriei noastre: 
biserica “Sfântul Ioan”, datând din secolul al XV-lea; Liceul 
“Petru Rareş”, cu muzeul său regional şi cu biblioteca sa, 
cuprinzând donaţii importante şi documente de preţ, 
referitoare la istoria politic-administrativă şi istoria culturală a 
regiunii; Calistrat Hogaş, povestitor pătruns de pitorescul 
ţinutului şi de omenescul localnicilor. [….]  

Între  timp, avusese loc oprirea de două zile la 
mănăstirea Neamţ, punct nodal al călătoriei noastre, sub 
raport instructiv ca şi emoţional. […] Am ajuns la poarta 
mănăstirii, după o zi de activitate intensă, către căderea serii. 
Aici, ne aştepta o primire tulburător de caldă şi de ospitalieră. 
Locuitori din localitate şi din împrejurimi, în straie de 
sărbătoare, cu mănunchiuri de flori în mână, veniţi să-l 
întâmpine pe voevod, umpluseră câmpul din faţa mănăstirii. 
În poartă, în odăjdii de ceremonie, încadrat de tot cinul 
călugăresc, ne aştepta însuşi prea-sfinţitul Nicodem, în trecut 
vestit stareţ al mănăstirii, în prezent mitropolitul Moldovei şi 
până la urcarea în scaun, locţiitor patriarhal. În sunete de 
clopote, în cântece religioase intonate de corul călugărilor, cu 
lumănări aprinse, înconjuraţi de mireni în atitudine de fericită 
reculegere, păşeam înspre incinta unde avea să se 
celebreze o slujbă de bună venire. Un alai impresionant, cu 
notă domnească […] În seara aceea, la masa din încăperile 
stăreţiei, cu bunătăţi preparate călugăreşte, sub blânda şi 
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înţelegătoarea oblăduire a mitropolitului, ne-am desfăşurat în 
voie, cu bună dispoziţie şi cu spontaneitate, lăsând să 
transpară câtă bogăţie spirituală se adunase în noi, sub 
impresia locurilor străbătute şi a lucrurilor văzute de aproape. 
Nimic mai bine venit, după această zi cu atâtea imagini şi 
împliniri sufleteşti în ea, ca mersul la culcare; şi aceasta, nu 
într-o încăpere-standard, ci într-o chilie de veche mănăstire, 
gospodărită pe cât de creştin, tot pe atât de românesc. Însă, 
câţiva dintre noi aveam să întârziem încă; şi nu o clipă două, 
ci câteva ceasuri bune. Aveam de pregătit lecţia din 
dimineaţa următoare. De fapt, un simpozion […] cu tema 
«Rolul mănăstirilor în viaţa politică şi spirituală a poporului 
român». […] Mitropolitul Nicodem, gazda noastră, ne-a 
invitat să ne desfăşurăm lucrul în biblioteca mănăstirii. A 
rămas cu noi, luând parte la discuţiile noastre, până târziu 
după miezul nopţii. [….] Ce a urmat a doua zi, de-a lungul 
întregii dimineţi, a fost înălţător şi memorabil. Şedinţa s-a 
deschis printr-o rugăciune, rostită de mitropolitul Nicodem. 
[...] Nu voi spune că lecţiile noastre, ale acelora cărora ne 
revenise această sarcină, ar fi fost perfecte [….] (dar) am 
sentimentul că ne-am apropiat şi chiar am pus degetul pe ce 
trebuia. […] Ce resimţeam în sinea noastră, acum, la 
închiderea expediţiei? […] Pe toţi aceia care străbătusem 
acest periplu – elevi, profesori, ofiţerii însoţitori – ne 
stăpânea sufleteşte un sentiment de mulţumire. Încheiam 
călătoria într-o stare de bună dispoziţie, de încredere, de 
robusteţe spirituală. […] La despărţire, în gara Băneasa […] 
ne-am urat unii altora vacanţă bună. Aveam să ne reîntâlnim 
peste trei luni, la începutul anului şcolar 1939-1940.” 

 

*** 

[din lucrarea lui Ion Conea, “Cum învăţa a-şi cunoaşte ţara 
Măria Sa Mihai”, 6.La Poarta de Fier transilvană, 13.VI.1935] 
 - “Copii, începem lecţia despre ţinutul acesta, atâta de 
frumos, cu vorbele altuia - şi anume cu vorbele cu care şi-a 
început cândva o vestită lecţie Mihail Kogălniceanu. Iată-le 
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(şi vreau ca întâi să le ascultaţi şi după aceea, când eu vi le 
voi spune din nou, să le scrieţi pe caiet şi să le învăţaţi pe din 
afară, ca pe o poezie, pe care să n’o mai uitaţi niciodată) – 
iată-le, deci: 
«După minunile lumii, după priveliştile naturii, (nu este) nimic 
mai măreţ şi mai vrednic de luarea noastră aminte – decât 
istoria»…”  
Instinctiv, copii simt de ce e vorba – şi ascultă aproape cu 
evlavie măestrul început al prelegerii despre istorie naţională. 
Dar deodată sare Dan Cernovodeanu, chemând spre el toate 
privirile şi cumulând toate revoltele. 
- “Vezi, Măria Ta? Vezi? Vezi că tot istoria e întâi?” – şi se 
înfoia şi jubila nevoie mare, spunând acestea. 
- “Cum e întâi”, întreabă Marele Voevod. 
- “Păi ia ascultă: «După minunile lumii, după priveliştile 
naturii, nimic mai măreţ…. decât istoria», aşa dar istoria e 
mai frumoasă decât toate, cum v’am spus eu totdeauna”. 
- “Daaaa?”, răspunde marele Voevod, “da tu n’auzi şi nu vezi 
ce spune?”. 
Şi Măria Sa Citeşte şi El, din nou, toată fraza: 
- “După (şi apasă tare pe după) minunile lumii, după (apasă 
şi mai tare) priveliştile naturii (priveliştile naturii spune de 
două ori)…. aşa dar, istoria nu e întâia – cum  vrei tu – ci 
e după priveliştile naturii, adică după geografie…..” 
Cernovodeanu se fâstâceşte, nu mai ştie ce să răspundă. 
Toţi copiii aplaudă zgomotos pentru Marele Voevod 
şi contra Cernovodeanu Dan – nu fiindcă ar fi chiar cu toţii de 
părerea Măriei Sale, ci fiindcă au ei de plătit o anumită poliţă 
lui Cernovodeanu: au găsit deci momentul – şi i-o plătesc. 
Iată aşadar lecţia întreruptă. În dispută se amestecă şi 
profesorul. El se simte fericit de întorsătura lucrurilor – mai 
ales că socoate potrivit momentul de a interveni şi a mulţumi 
pe toată lumea cu următoarele: “ 
- Ia staţi voi, că nu e nici ca unii, nici ca alţii – adică nu e nici 
geografia întâi şi nu e nici istoria. Ia ascultaţi, în adevăr: 
«După minunile lumii, după priveliştile naturii…. nimic mai 
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măreţ”… Aşa dar, cine e întâi, Dan Mavrus”? întreabă 
profesorul pe unul din cei mai fervenţi adoratori, ca şi Măria 
Sa, ai geografiei. 
- “E religia”, răspunde el, călcându-şi desigur pe inimă, 
“pentru că ea se ocupă cu minunile”. 
- “Bravo, Dane.” 
Şi toate privirile se îndreaptă spre părintele Nicolae Popescu, 
care – pe iarbă, mai încolo, la vreo douăzeci de paşi de noi – 
e bănuit că-şi simte inima înnotând în satisfacţie. 
- “Aşa e, copii!”, continuă profesorul. “Nici nu se putea altfel. 
Obiectul care ne vorbeşte despre Dumnezeu şi despre 
faptele lui, el e primul: cel mai frumos şi cel mai vrednic de 
luarea noastră aminte”. 
- “Ei, da!”, intervine Măria Sa, “dar e vorba că îndată după ea 
vine geografia şi numai după aceea urmează istoria”, spune 
Dânsul, căutând şi zâmbind satisfăcut spre Cernovodeanu. 
Iar aplauze, iar râsete…” 
 

Din anii de liceu 

Sportul şi timpul liber 

Ce sporturi făcea Voevodul? Putem aminti de scrimă, 
trasul cu arcul36, meciurile de fotbal şi tenis, ski, călărie37, 
cursele de bicicletă....  

„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...”, îşi 
aminteşte Lascăr Zamfirescu. 

„N-am să uit niciodată o întâmplare cu preotul Nae 
Popescu, profesorul de latină şi de religie. El era un om 

                                                 
36

 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). 
37

 Lascăr a urmat lecţii de călărie încă din străinătate, împreună cu 

fratele său mai mic, Duiliu. “Am învăţat să călăresc de la 8 ani”. 
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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!  
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!” 

Lecţii de pian 

 În afară de pregătirea muzicală oferită în clasa 
palatină de profesori de vârf (Florica Muzicescu, Ion 
Chirescu şi Nicolae Saxu, ultimul find autorul bine-
cunoscutului coral “Vine, vine primăvara”), Lascăr a urmat 
lecţii de pian în particular cu Dagobert Buchholz. “Am cântat 
multe piese clasice. El mă prezenta ca un bun obiect de 
laudă pentru el.” 

Curse pe stradă 

“Câteodată, mergeam la castelul Peleş în Sinaia. 
Adesea mergeam cu un Jaguar albastru. Voevodul avea mai 
multe maşini dar o prefera pe aceasta. Avea două locuri, era 
foarte joasă, dar comfortabilă.” 

Bunicul lui Lascăr, Duiliu Zamfirescu, a fost primul 
proprietar de maşină din România, după 1905: un Delage, o 
maşină franţuzească de 6 tone.  

Tatăl lui Lascăr, Alexandru, a condus un Ford, apoi un 
Opel Olimpia, o maşină foarte înaltă. “Conducea Opelul spre 
Faraoanele. La acel moment, nu exista un pod peste Milcov, 
trebuia să treci prin apă. Multe maşini se blocau acolo, dar a 
noastră trecea uşor, fără probleme.” Mai târziu, a devenit un 
fan Chrysler. “Îşi lua unul nou în fiecare an”. 



42 

 

“Eu conduc de la 16 ani. Aveam permis de conducere. 
Îmi amintesc că, la Roma, aveam un şofer numit Amedeo 
Tocacelli. Tata îl rugase pe Amedeo să mă însoţească 
întotdeauna când eram la volan, însă mai mult îmi făcea 
probleme, pentru că eu mai luam câte o domnişoară cu 
mine, prietenă a verilor mei.” 

Prinţul Mihai avea o prietenie specială cu Lascăr 
Zamfirescu (coleg între 1936-1939) şi Costache Malaxa 
(coleg între 1939-1940), legată de pasiunea comună pentru 
automobilism.  

 
“În clasa a VII-a, am avut un accident38. Ne întorceam 

de la Snagov, iar eu, Regele şi Costache Malaxa ne 
angajasem într-o cursă. Eram pe panta de lângă fântâna 
arteziană Mioriţa, încercasem să mă feresc de o maşină care 
apăruse în calea mea şi, din cauza apei aduse de vânt pe 
strada, am pierdut controlul. Maşina avea o viteză de 100 de 
kilometri. Am reuşit să evit coliziunea, dar când am încercat 
să îndrept maşina, am atins finalul pantei… N-am avut destul 
timp, a alunecat, s-a învârtit de 4 ori şi a intrat într-un copac. 
Pe atunci erau copaci în mijlocul străzii, care aliniau cele 
două alei, în ambele sensuri, iar eu intrasem în al doilea 

                                                 
38

 Accidentul a avut loc la 30 aprilie 1939, într-o duminică după-

amiază. Regele Carol al II-lea descrie evenimentul în jurnalul său: 
“Întorşi acasă, suntem primiţi de o veste rea, a fost un accident de 
automobil. Lascăr Zamfirescu, care era în grupul lui Mihăiţă, 
întorcându-se de la Scroviştea, cu maşina lui Costache Malaxa, s-
a lovit, la Şosea, de un pom, a făcut maşina praf şi şi-a rupt 
piciorul. Accidentul nu e din vina lui, dar are şi el şi toţi vina, căci 
nu trebuia să conducă, neavând vârsta dar, mai ales, neavând 
permisul.” Este posibil ca Majestatea Sa Regele să fi avut o 
informaţie eronată: deşi, într-adevăr, vârsta era de 18 ani, Lascăr 
susţine că îşi obţinuse permisul la 16. “Nu ştiu dacă era ilegal, dar 
îl aveam”, ne-a spus nouă.  
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copac…. Mi s-a rupt un os, am avut piciorul în ghips timp de 
8 luni.”39

 

Vacanţele din Italia 

„În vacanţele de vară, eu mergeam la legaţia tatei de 
la Roma, iar Maiestatea Sa mergea la mama lui, Regina 
Elena. Mereu mă chema, în ultima lună, la reşedinţa din 
Italia, să petrecem timpul împreună. 

La început, am stat cu ei două-trei săptămâni la Villa 
Sparta, iar anul următor am mers in insulele Brioni, pe coasta 
dalmată. Am vizitat muzee…. Îmi amintesc cum, în a doua 
vară ne plimbam cu bicicletele mereu. Veneau cu noi şi 
Regina-mamă şi sora sa, Principesa Irina a Greciei40. 

                                                 
39

 Lascăr ne-a povestit: “Am fost dus imediat la Spitalul de la 

«Bufet»…. după câteva luni am plecat în Italia, cu frate-miu. Am 
ajuns la Veneţia, să schimbăm trenul. Am avut 6 ore de stat – pe 
vremea aia aşa era, nu erau legături prea bune. Eu umblam cu 
ghipsul pe tot piciorul. Când am plecat, am plecat cu ghipsul. Se 
putea scoate, cu capac cu tot. Am ajuns la hotel, la Danieli, şi, la 
plecare, am coborât amândoi şi, la ieşire, în timp ce făceam plata 
acolo, a venit pe scară o femeie de serviciu, urlând că «am găsit 
un picior, am găsit un picior!». Eu îl lăsasem în cameră, pentru că 
puteam deja să merg în cârje, nu mai aveam nevoie de ghips.”  
40

 Principesa Irina a Greciei şi Danemarcei (n.13 februarie 1904 – 

d. 15 aprilie 1974) a fost a doua fiică şi al 5-lea copil al regelui 
Constantin I al Greciei şi al Sofiei, Prinţesă a Prusiei. La 1 iulie 
1939, s-a căsătorit cu Prinţul Aimone (1900-1948), Duce de 
Spotelo (1904) şi de Aosta (1942). Aimone şi Irina au avut un 
copil, Amadeo (1943). În 1941, Aimone a fost nominalizat de vărul 
său, Victor Emanuel al III-lea, regele Italiei, să devină rege al 
Statului Croat Independent, stat clientelar al Italiei în Iugoslavia 
sub ocupaţie nazistă. Deşi a acceptat formal sub titlul de Tomislav 
II, a refuzat să conducă efectiv, opunându-se anexării de către 
Italia a regiunii Dalmatia, şi a renunţat la tron în 1943 (anul 
capitulării Italiei). Aimone a luptat în război ca ofiţer naval. În 1944, 
după armistiţiul italian, Irina şi micul Amadeo au fost capturati de 
nazişti şi închisi în lagăr până au fost eliberati de francezi (1945). 
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Voievodul mergea cu Regina Elena pe bicicletă, iar eu o 
ţineam pe ghidon pe sora Sa, Principesa Irina a Greciei. Mă 
gândeam să nu cădem, că praful s-ar fi ales de amândoi! Da, 
am plimbat-o pe ghidon pe mătuşa Regelui!” 

Ambasador peste hotare 

 Prinţul Moştenitor Mihai şi-a asumat misiunea de a 
face “diplomaţie regală” încă din tinereţe, susţinut fiind chiar 
de regele Carol al II-lea.  

De exemplu, la încoronarea Majestăţii Sale Regele 
George VI al Marii Britanii din 12 mai 1937, Regele Carol al 
II-lea a trimis ca reprezentant al său pe Măria Sa Marele 
Voevod Mihai: 

“După sărbătoarea Încoronării, au urmat o serie de 
serbări pline de măreţie, la care a fost invitat special şi Măria 
Sa Voevodul. Printre cele mai strălucite a fost serbarea 
marină la care toată flota Marii Britanii a participat, printr-o 
demonstraţie într-adevăr impresionantă. 

La această paradă, marina regală romănă a luat parte 
prin distrugătorul «Regina Maria», care a fost trecut în revistă 
de Majestăţile Lor Suveranii Angliei, în prezenţa Măriei Sale 
Marele Voevod Mihai. 

Impresionantă a fost apoi vizita făcută Cercetaşilor 
Englezi de catre Moştenitorul Tronului , unde întemeietorul 
acestei organizaţii mondiale, bătrânul Lord Baden Powell, L-
a primit cu un entuziasm de nedescris. Opt mii de tineri 
cercetaşi pe nesfârşitul câmp de adunare au ovaţionat pe 
Măria Sa,    admirându-i frumuseţea şi seninul din priviri.” 
(Teofil Sidorovici, “Din viaţa unui fiu de rege”) 

Tot în mai 1937, la Bruxelles, “Măria Sa a fost 
oaspetele Majestăţii Sale Regelui Leopold timp de două zile, 

                                                                                                              
După instaurarea Republicii Italiene (1947), Aimone s-a mutat în 
America de Sud, unde a murit, la nici 48 de ani, la 29 ianuarie 
1948, în hotelul din Buenos Aires. Irina a murit la 15 aprilie 1974 în 
Fiesole, Italia, bolnavă, după o lungă suferinţă. 
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vizitând frumuseţile ţării şi luând parte la recepţiile date la 
curte în cinstea Tânărului Ambasador.” (Teofil Sidorovici).  

La 24 mai 1937, şi-a continuat “periplul diplomatic” în 
Polonia41, unde a făcut o vizită inclusiv E.S. Preşedintelui 
Republicii Poloneze, Ignacy Mościcki (1926-1939), şi soţiei 
sale, dar şi doamnei Aleksandra Piłsudska, soţia celebrului 
mareşal Józef Piłsudski (1867-1935). În aceeaşi zi, 
Preşedintele Mościcki a dat un dejun în favoarea Prinţului, la 
care a participat mareşalul Smigly Rydz, prim-ministrul 
Składkowski, ministrul de externe Józef Beck, ministrul 
României la Varşovia, Alexandru Zamfirescu42 şi 
comandorul Preda Fundăţeanu. Ultimii doi l-au însoţit pe 

                                                 
41

 Vizita în Polonia a fost intens negociată de regele Carol al II-lea, 

inclusiv cu colonelul Beck, începând din aprilie 1937: “Tratativele 
au fost grele, din cauza unei mândrii polone, care voia ca eu să fiu 
acela care să fac prima vizită. Am rezistat, chiar cu riscul ca ele să 
n-aibă loc. După multe discuţii, în care am avut două mari 
ajutoare, Alecu Zamfirescu (s.n.) şi Dr. Skupiewski, s-a ajuns la 
compromisul că Mihăiţă, la întoarcerea sa de la încoronarea din 
Londra, să treacă prin Varşovia, să facă o vizită preşedintelui 
Moscicki […]” (însemnare din 9-24 iunie 1937). 
42

 După demiterea lui Nicolae Titulescu la 29 august 1936 de către 

regele Carol al II-lea, Alexandru Zamfirescu şi-a încheiat misiunea 
în America de Sud şi a fost trimis ca ministru plenipotenţiar la 
Lisabona, apoi la Varşovia (1937-1938). În 1938, s-a întors la 
Roma, iar, în 1939, a ajuns la Copenhaga. În fapt, ne încredinţăm 
că a fost păstrat de regele Carol al II-lea, deşi era “mâna dreaptă” 
a lui Titulescu, datorită competenţei sale, regele însuşi având 
încredere în el. În toamna lui 1939, a fost mutat în Danemarca din 
motive strict politice: “Spre seară Gafencu raportează că 
(ambasadorul Italiei la Bucureşti, Pellegrino Ghigi) a fost la el şi i-a 
spus că Mussolini ar fi mulţumit dacă am rechema pe Zamfirescu 
de la Roma, dorind a avea un ministru mai prieten al Italiei şi mai 
puţin indiscret. Că nu e prieten al Italiei, este o prostie, dar că 
vorbeşte prea mult se prea poate. Bietul Alecu, o sfecleşte prin 
prea mult zel” (însemnare din jurnalul regelui Carol al II-lea din 12 
septembrie 1939). 
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Voevod la 25 mai, în drumul spre Bucureşti. În gara Lublin, 
trenul a oprit, iar organizaţiile de tineret poloneze au făcut o 
mare manifestaţie în onoarea lui Mihai.  

La moartea unui camarad 

 La 28 mai 1937, vineri, clasa palatină şi Prinţul Mihai 
au fost loviţi de moartea unui coleg şi bun prieten, Dan 
Mavrus, doborât de o boală gravă (sarcom)43. 

“Dumnezeu a luat sub cereasca-I ocrotire viaţa Măriei 
Sale Voevodului Mihai, ferindu-L de dureri şi lacrimi. I-a 
hărăzit totuşi o grea încercare, tocmai pentru a-L întări şi a-L 
face să înţeleagă şi să descopere colţuri neştiute ale 
sufletului omenesc. 

I-a răpit deodată, cum sufli într’o luminiţă de candelă, 
pe cel mai bun camarad de clasă, pe cel mai apropiat 
prieten, pe Dan, de care-L lega atâţia ani de bucurii, atâţia 
ani de muncă, atâţia ani de întrecere la vrednicie. 

[…] A plâns un Voevod, un Fiu de Rege, la căpătâiul 
unui copil al ţării, la patul de suferinţă al unui prieten drag.” 
(Teofil Sidorovici, “Din viaţa unui fiu de rege”) 

Înmormântarea a avut loc la cimitirul Bellu. 
 

                                                 
43

 Preocupat de starea colegului regal, regele Carol al II-lea nota în 

jurnalul său: “Veste tristă, Dan Mavrus s-a întors sâmbătă de la 
Paris. N-a făcut cura nici un succes, din contră, i-a făcut mai mult 
rău, îşi trage bietul copil ultimele zile din ce în ce mai rău” (22 mai 
1937, sâmbătă), “De la Dan Mavrus, ştiri tot mai proaste. nu mai 
are mult de trăit. E o dramă fără pereche. Îmi aduc aminte, ultima 
dată când l-am văzut, înainte de Crăciun, cu prilejul Vicleimului. 
Copil plin de speranţe, care se topeşte în boala cea crâncenă, cum 
i-o fi zicând medicii, sarcom sau cancer, tot aceeaşi groază. 
Pentru el, cu cât s-o prăpădi mai repede, cu atât mai bine, e 
sfârşitul suferinţelor, cu toate că e sfârşitul tuturor nădejdilor. 
Mihăiţă este foarte impresionat.” (27 mai 1937, joi). 
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Între anturaj şi şcoală 
 

“Prinţul resimţea lipsa unui anturaj de tineret cu care să 
evolueze şi să-şi dezvolte sociabilitatea. Tatăl său a înţeles 
această situaţie şi a căutat s-o remedieze.” – Dan 
Cernovodeanu, 1997 
 

 “Se afla în joc o situaţie aparte, ţinând de viaţa 
personală şi de psihologia elevului nostru. Pe cât de tăcută, 
pe atât de profundă. […] Era limpede că elevul nostru purta 
în sinea sa o tristeţe. Nu o exterioriza, propriu-zis. I-o 
intuiam, totuşi, prin antene inefabile ale sensibilitaţii. Pe de o 
parte, puneam faptul pe seama unei trăsături de caracter, 
ţinând de firea tăcută şi concentrată a personajului; pe de 
altă parte, desluşeam în această tristeţe şi reflexe provenind 
din împrejurări şi contrarieri actuale. La data aceea, într-
adevăr, conflictul surd dintre suveran şi fiul său se adâncea. 
[…] În această perioadă, din motive ce se cunosc, asupra 
cărora nu ar mai fi cazul să insist, Voevodul era ţinut într-o 
strânsă izolare de mama sa. În afara unui telefon zilnic cu 
Florenţa, unde regina-mamă îşi petrecea exilul, nici o altă 
comunicare nu era posibilă. […] Cu cât repetatele încercări 
ale camarilei de a-l capta pe moştenitorul de tron în sferele ei 
se izbeau de rezistenţa acestuia, cu atâta intriga şi acţiunile 
ei se înteţeau. […] Am sentimentul că, în acea perioadă de 
viaţă a tânărului prinţ, perioadă cu atâtea implicări sensibile 
în ea, noi – clasa şi profesorii – i-am fost moralmente punct 
de sprijin. Îl ajutam să nu se simtă singur şi neînţeles; să 
aibă, ca personalitate în devenire, încredere în sentimentele, 
judecăţile şi reacţiunile sale; să ştie că în fiinţa lui există şi 
vibrează o charismă, în stare a-l face iubit şi respectat; şi, în 
genere, să înveţe a se forma în ideea că îl aşteaptă un destin 
de luptă, încărcat cu chemări şi răspunderi.” (Ion Zamfirescu, 
“Pagini memorialistice”). “Am sentimentul că între anturaj şi 
noi, şcoala, gândirea lui, sensibilitatea lui, veneau spre noi, 
şcoala – adică metoda, disciplina, învăţământul, cultura, 
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sinceritatea şi adevărul uman.” (Ion Zamfirescu, în 
spectacolul “Memorie şi exil”, 1995). 
 

 Lascăr Zamfirescu povesteşte: 
„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”. 

 

În 1991, în convorbirile cu Mircea Ciobanu, 
Majestatea Sa Regele afirmă că “poate că n-ar fi trebuit să 
ştiu atât de devreme ce însemnă singurătatea”. Regretatul 
scriitor a replicat: “Erau totuşi colegii…”. “Sigur, erau 
colegii… era bine cu ei, aveam relaţii de prietenie cu toţi, ne 
amuzam.  

Dar când mă întorceam acasă, totul era gri, aşteptam 
să vină seara cu un fel de nelinişte, pentru că o dată cu 
seara apărea şi Magda Lupescu. Vrând, nevrând, o vedeam.  

Abia aşteptam să plec la Florenţa.” 
 

Eliminat din clasă, posibil, din motive politice 
 

 După terminarea clasei a V-a (1936-1937), 
majoritatea elevilor au fost eliminaţi din clasă, sub motivaţia 
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“reducerii bugetului”44: Dan Cernovodeanu, Radion Chiaburu, 
Ion Dinulescu, Gheorghe Duşa, Gheorghe Grămadă, Ştefan 
Popescu, Ivan Kovacs. Un an mai târziu, în clasa a VI-a 
(1937-1938), a fost exclus şi Ion Jurchescu. Mai rămăseseră 
doar 4 elevi: voevodul Mihai, Mircea Ionniţiu, Walter 
Heltmann şi Lascăr Zamfirescu. Ultimul dintre ei avea să fie 
şi el înlocuit, în clasa a VII-a (1938-1939), dar nu din motive 
de cheltuieli ci posibil, din motive politice. 
 Explică Florentina Ţone: «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.  

“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”, explică Lascăr. Fiul industriaşului Nicolae Malaxa a 
ajuns astfel în „clasa palatină” – încă o dovadă a apropierii lui 
Carol al II-lea de acesta, important membru al camarilei.45

 

                                                 
44

 Eugeniu Arthur Buhman, majordom al regelui Carol al II-lea, a 

lăsat, în memoriile sale, “Patru decenii în serviciul Casei Regale a 
României (1898-1940)”, evidenţa unor planuri de reduceri a 
cheltuielilor. În însemnarea din 31 decembrie 1936, menţionează 
cum Ernest Urdăreanu, a renunţat la “tradiţionala şi binefăcătoarea 
măsură” ca personalul Casei, “plătit totdeauna cu lefuri modeste”, 
după Buhmann, să aibă dreptul de a face reţetele prescrise de 
medicul Curţii, fără plată, la farmacia Curţii Regale. Din acelaşi 
motiv s-a tăiat şi “gratificaţia” (bonusul) de Anul Nou pentru fiecare 
angajat. Este posibil ca, din acelaşi motiv, au fost reduse şi 
costurile de funcţionare ale clasei palatine, în vara anului 1937. 
45

 Florentina Ţone, „Fiul lui Malaxa, în clasa de la Palatul Regal”, 

Historia.ro 
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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.  

În final, menţionăm că, în pofida excepţionalei 
pregătiri pe care i-a asigurat-o Prinţului Mihai 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 vorbă cu mine – în aşa fel încât m-am găsit 
adeseori în situaţia neplăcută de-a mă duce la 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 [….]”.“Unii spun că ar fi trebuit să mă ia cu 
el, să asist la audienţe, să văd cum se lucrează cu miniştrii.”; 
“Regele nu m-a tratat ca pe un moştenitor al său, cu grija de 
a mă iniţia în treburile statului.” (“Convorbirii….”, M.Ciobanu). 

 

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. 

❖ Radion Chiaburu (fiul de ţăran din Basarabia) a 
devenit pilot şi aviator. A părăsit aviaţia în 1946, deja 
politizată, reprofilându-se pe producerea de ambalaje. 

❖ Ion Dinulescu (fiul de muncitor) a devenit ofiţer activ.  
❖ Gheorghe Duşa (fiul de ţăran din Făgăraş) a devenit 

ofiţer, apoi s-a reprofesionalizat în învăţământ, ca 
profesor de educaţie fizică. 
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❖ Dan Cernovodeanu (fiul de ofiţer activ) a devenit 
istoric şi heraldist46. În 1978, s-a stabilit la Paris.  

❖ Ioan Jurchescu (fiul de profesor din Banat) a devenit 
avocat şi s-a stabilit 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. 

 

Doi dintre colegi, Ştefan Popescu (fiul de avocat) şi 
Gheorghe Grămadă (fiul de ţăran din Bucovina) au pierit în 
timpul şcolii, după 193747. 
 

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 devenit 
secretarul regal al Majestăţii Sale (după 1940). L-a 
urmat pe Rege în exil în 1948, în Elveţia, Franţa şi 
Londra, stabilindu-se apoi  în Statele Unite ale 
Americii, împreună cu soţia lui, Rodica. Acolo, “a 
reuşit să aibă de lucru încă de la început”.  

❖ Walter Heltmann (fiul de profesor din Braşov) se 
poate să fii devenit arhitect. 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 şi sora, Irina 
Malaxa, căsătorită cu George Emil Palade).  

                                                 
46

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

Cernovodeanu – ca genealogist, Paul Cernovodeanu – ca istoric. 
47

 În jurnalul său, regele Carol al II-lea notează, la 25 iulie 1938: “O 

veste tristă, zilele acestea a murit subit, de menengită 
tuberculoasă, Grămadă, unul dintre colegii lui Mihăiţă, poate cel 
mai inteligent dintre toţi. Era nepotul luptătorului bucovinean (Ion) 
Grămadă, care a căzut la Cireşoaia.” 
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Despre devenirea profesională a lui Lascăr 
Zamfirescu, vom povesti în capitolele următoare. 

 
Sinteză: clasa palatină (1933-1940) 

 

„O capsulă a societăţii româneşti” (Diana Mandache)48
 

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. 
Iniţial (8 colegi) 
1. Dan Cernovodeanu (I-V): fiu de ofiţer activ, Bucureşti 
2. Ion Dinulescu (I-V): fiu de mecanic de locomotivă, 
Bucureşti 
3. Mircea Ionniţiu (I-VIII): fiu de librar la "Cartea 
Românească", Bucureşti 
4. Dan Mavrus (I-V, a murit în 1937): fiu de avocat, 
Bucureşti 
5. Ştefan Popescu (I-V): tot fiu de avocat, Bucureşti 
6. Radion Chiaburu (I-V): fiu de ţăran, satul Peceştea, 
judeţul Orhei, Basarabia  
7. Gheorghe Duşa (I-V): fiu de ţăran, comuna Toderiţa, 
judeţul Făgăraş, Ardeal 
8. Tănase Mărgelatu (I): fiu de factor poştal, comuna 
Crevedia, judeţul Vlaşca, Muntenia   
 

Nou-veniţi 
9. Gheorghe Grămadă (II-V): fiu de ţăran, comuna 
Stroieşti, judeţul Suceava, Bucovina  

                                                 
48

 „Copii regali, portrete unice în istorie”, în cadrul volumului 

„Copilărie Regală”, 2013, Bucureşti, p.5 
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10. Ioan Gheorghe Jurchescu (II-VI): fiu de învăţător, 
comuna Petnic, judeţul Caraş-Severin, Banat  
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  
 

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 de profesori (după materii) 
 

Surse: Lascăr Zamfirescu, Radion Chiaburu, Mircea Ionniţiu, 
Ion Zamfirescu 
 

❖ GEOGRAFIE: Ion Conea [I-VI], C.S. Antonescu [VII-
VIII]; (ocazional) Simion Mehedinţi 

❖ ISTORIE: Enache Ionescu [I-IV], Gheorghe Lazăr [V-
VI], Vergiliu Arbore [VII-VIII]; (ocazional): Constantin C. 
Giurescu, Nicolae Iorga  

❖ LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ: Gheorghe Nedioglu 
[I-V], Dan Smântănescu [VI], Nicolae Georgescu Tistu 
[VII], Dumitru S. Panaitescu (pseudonim literar: 
Perpessicius) [VIII], (ocazional) Alexandru Rosetti 

❖ MATEMATICA: Ion Gheorghe Bratu [I-VI], Alexandru 
Andronic [VII-VIII] 

❖ RELIGIE: Părintele Nicolae Popescu – academician, 
profesor universitar  

❖ LIMBA LATINĂ:  Părintele Nicolae „Nae” Popescu, 
Nicolae Herescu [VII-VIII] 

❖ FIZICĂ. CHIMIE: Cristian Muşceleanu  
❖ EDUCAŢIE FIZICĂ: Virgil Roşală  
❖ ŞTIINŢE NATURALE: Alexandru Mumuianu, Ştefan 

Niculescu [VII-VIII] 
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❖ LIMBA FRANCEZĂ: Léon Thévenin [I-IV], Nicolae 
Condiescu [V-VI], Mircea Perieţeanu [VII-VIII] 

❖ LIMBA GERMANĂ: Karl Bernhard (pseudonim literar: 
Bernard Capesius)  

❖ FILOSOFIE: Ion Zamfirescu [VII-VII] 
❖ PSIHOLOGIE: Vasile Băncilă [VI] 
❖ INSTRUCŢIUNE CIVICĂ: Ion V. Gruia [VII-VIII], Ioan 

Grigore Perieţeanu 

❖ ECONOMIE POLITICĂ: Eugen Demetrescu 

❖ MUZICĂ: Nicolae Saxu, Ion Chirescu (muzica vocală), 
Florica Muzicescu (muzica instrumentală), Emanoil 
Ciomac 

❖ DESEN: Nicolae Saxu, Dimitrie Ştiubei, George 
Oprescu,  

❖ ISTORIA ARTEI - Alexandru Tzigara-Samurcaş 
(ocazional) 

 
Direcţiunea 

 

[I-IV, 1932-1936]  
colonel Traian Eremia Grigorescu (director) şi locotenent-
colonel Emil Pălăngeanu (director de studii)49.    
[V-VI, 1936-1938]  
comandor Preda Fundăţeanu (director) şi căpitan Mircea 
Tomescu (director de studii).  
 
[VII-VIII, 1939-1940]  
colonelul-adjunct Dumitru Dămăceanu (director), ofiţer de 
cavalerie, şi maiorul Mircea Tomescu (director de studii)50. 

                                                 
49

 După Eugeniu Buhmann, Traian Grigorescu “s’a retras în urma 

unei discuţii avute cu Urdăreanu, pe chestiunea lispei de 
urbanitate, obligatorie la o Casă Regală, de care acesta se făcuse 
vinovat faţă de profesorii Marelui Voevod care veneau la Palat sau 
la Castelul Peleş pentru predarea cursurilor”. 
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DUPĂ CLASA PALATINĂ 
 

Colegiul Naţional “Sf. Sava” 
 

Lascăr şi-a încheiat ultimul an de liceu (1939-1940) la 
Colegiul Naţional “Sf. Sava”, de care clasa palatină ţinea din 
punct de vedere administrativ. 

În vara anului 1940, după 8 ani de studiu şi absolvirea 
Liceului Militar, Lascăr 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...    

 

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 

                                                                                                              
50

 A doua restructurare este povestită de Eugeniu Buhmann: “10 

noiembrie 1938: Astăzi dimineaţă a venit la mine în birou 
Comandorul Preda Fundăţeanu, preceptorul M.V. Mihai, şi-mi 
spune, foarte deprimat, că este numit ataşat naval în Italia şi că 
deci se desparte de noi. […]  Se pare că Regele este îngrijorat de 
insuficientul progres obţinut de fiul său pe tărâmul studios. «Şi cum 
vrei să fie altfel», îmi povesteşte Fundăţeanu, «cu lipsa de interes 
a Marelui Voevod pentru carte. Am încercat prin toate mijloacele 
să trezesc în el acest interes dar, cu toată stăruinţa mea, n’am 
reuşit.» […]  
Alegerea Regelui în persoana lui Grigorescu şi a lui Fundăţeanu a 
fost cât se poate de nimerită. Ambii au fost oameni cu carte, foarte 
serioşi şi foarte corecţi. Influenţa lor asupra Marelui Voevod a fost 
netăgăduit excelentă şi noi cu toţii am regretat eşirea lor din 
serviciul Palatului Regal. Totuşi Marele Voevod Mihai este un 
elev cuminte, tăcut, blând, fără fumuri care la urmă toate ar fi 
explicabile la vârsta sa pentru un fiu de Rege (s.n.).” 
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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”51, lăsând povara conducerii ţării pe umerii fiului 
său, devenit Regele Mihai I al României. 

 
Actul de la 23 August 1944 

 

Realizat de Regele Mihai al României în colaborare cu 
partidele din opoziţie, Actul de la 23 august 194452 a 
însemnat sfârşitul dictaturii antonesciene, ieşirea României 
din războiul hitlerist contra Naţiunilor Unite, alăturarea ei 
coaliţiei antifasciste şi restabilirea independenţei şi 
suveranităţii naţionale. Acest act a atras ostilităţile armatei 
germane, a cărei aviaţie a bombardat la 24 august Casa 
Nouă şi pavilionul din Palatul Regal care odinioară 

                                                 
51

 „Amintiri şi reflecţiuni”, pp.167-168 
52

 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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adăpostise clasa palatină. Din fericire, pentru propria 
siguranţă, Regele se refugiase în afara Bucureştiului. 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.  

“Actul de la 23 august 1944 nu a fost câtuşi de puţin 
un act imprevizibil, dependent de circumstanţe; dimpotrivă, a 
fost un act gândit îndelung, cu egală aplecare asupra 
situaţiei politice, diplomatice şi militare din afară, cât şi 
asupra stărilor de spirit din ţară. Desigur, actul a avut loc cu 
ştiinţa şi autorizarea factorilor de înţelepciune din viaţa 
noastră publică; nu e mai puţin adevărat, însă, că fără voinţa 
şi energia morală a tânărului nostru monarh, din expresia 
istorică a evenimentului ar fi lipsit ceva caracteristic, 
definitoriu”, apreciază Ion Zamfirescu, profesorul de filosofie 
al Suveranului (“Pagini memorialistice”, p.222). 

 
De la democraţie la comunism 

  

O interesantă analiză a evenimentelor de tranziţie 
între 1944-1947 a fost realizată de Mircea Ionniţiu în 
memoriile sale:  

„După vizita lui Vîşinski la Bucureşti, din toamna 
anului 1944, 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 
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majoritare (liberal şi ţărănist) – care „refuză orice colaborare, 
atâta timp cât (Partidul Comunist) reţine majoritatea locurilor 
în cabinet”. După terminarea războiului (august 1945), „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, 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”; „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”; 
„Acest compromis a convins pe cei interesaţi că 
democraţiile Apusene nu pot să disloce dominaţia 
sovietică şi că, până la o modificare  a relaţiilor dintre Marile 
Puteri, controlul comunist se va consolida”. Şi, într-
adevăr, aşa s-a întâmplat.... 

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 
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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 închisori.   

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 [...]”. „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”. 

După trei zile, Majestatea Sa a plecat în exil, unde a 
fost urmat şi de Mircea Ionniţiu, secretarul regal.    

 

Memorialul durerii 
 

 În represiunile ce au urmat, în închisori au ajuns atât 
rude, cât şi colegi ai lui Lascăr: 
* Alexandru Lenguceanu (vărul său, fiul fiicei lui Duiliu 
Zamfirescu, unul din cei mai buni prieteni ai lui Lascar), 
membru al Sumanelor Negre, organizație anticomunistă care 
a acționat în zonele  Năsăud și Vatra Dornei în perioada 
1944-1946. A murit la Sighet după mulţi ani  de închisoare. 
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* Emil Pălăngeanu (director de studii al clasei palatine), 
locotenent colonel. A fost condamnat la muncă silnică pe pe 
şantierul primului canal Dunăre-Marea Neagră – unde şi-a 
găsit sfârşitul ca deţinut politic în 1953. 

* Dan Cernovodeanu (coleg), membru PNL şi participant la 
o acţiune de rezistenţă anticomunistă, a fost condamnat la 5 
ani de închisoare la Aiud, pentru “tentativă de trecere ilegală 
a frontierei (predat de sârbi)” (1949-1953) şi apoi la 8 ani de 
închisoare sub acuzaţia de “inversiune sexuală” (1959-
196653). A fost coleg de celulă cu Ioan Ioanid (1923-2003), 
care îl aminteşte în “Închisoarea noastră cea de toate zilele”. 

* Ioan Jurchescu (coleg) a fost deportat în câmpia Bărăgan 
timp de 4 ani, între 1948-1951. 

* Sanda Stolojan (sora lui Lascar) şi soţul ei, Vlad Stolojan 
Filipescu (cumnat) au fost şi ei închişi in două rânduri, o 
dată pentru “tentativă de trecere ilegală a frontierei” apoi 
Vlad ca “duşman al poporului”. Sanda a stat un an,  Vlad a 
stat 5 ani, întâi la canalul Dunăre-Marea Neagă apoi în 
diverse inchisori din ţară, inclusiv la Aiud si Gherla.   . 

 
În industria de maşini 

 

“Viitorul aparţine inginerilor!” – Alexandru Zamfirescu 

 

În 1946, Lascăr a absolvit Institutul Politehnic şi a 
devenit inginer, specializat în electromecanică. “Înainte să 
termin Politehnica, am intrat la Malaxa, unde am lucrat vreo 
câţiva ani buni, vreo 8-9”. În 1948, întreprinderile lui Malaxa 
s-au redenumit “23 August”. 

“Am proiectat trei motoare. Bătrânul Malaxa, şeful, 
aducea în biroul nostru câte un exemplar; eram vreo  20-30 
de oameni in birou,care lucram in grupe: eram şef de grupă 
la motoare termice. Am adoptat un tip de motor semi-diesel, 

                                                 
53

 Nu a fost graţiat pe baza decretului din 1964, deoarece 

condamnarea sa nu avea,  în mod oficial, bază politică. 
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suedez, care pe urmă a devenit un motor de mare serie în 
ţară şi a ieşit de la Malaxa, a trecut la «1 Mai»… ei l-au 
construit mulţi ani. Se aplica la toate genurile. 

Pe urmă, am adaptat un alt motor, care mi-l aducea 
acolo, la liceu, îl desfăceam complet, până la ultima piesă şi 
făceam adaptările… Înainte să fie dată drumul la serie, eram 
obligat să întocmesc un memoriu, ca şi cum aş fi făcut eu 
proiectul, ca să-şi dea seama el, Malaxa vorbesc, de 
parametrii motorului, că sunt cei din factura garantată la 
vânzare a exemplarului.  

El a făcut două dimensiuni: 120 şi 220 cai putere. Cu 
asta a acoperit toate nevoile. La fiecare gen de fabrică se 
proiectau şi toate părţile de maşini pentru utilizarea acestui 
motor. El, cu două motoare, a satisfăcut toată industria. 
Bineînţeles, o asemenea adaptare necesita un inginer, şi eu 
eram unul dintre ei. 

Am fost câţiva ani buni la Malaxa, după care am trecut 
în oraş, la Institutul industriei uşoare. A fost cel mai frumos 
stagiu al meu, pentru că în industria uşoară, utilizarea de 
motoare termice este foarte variată şi a trebuit să-l adaptez 
la necesitatile respective.  

Pe urmă am trecut la chimie (Iprochim), am crescut în 
grad… am fost şeful atelierului de proiectări. 

În final, m-am întors la Institutul de Cercetare şi 
Proiectare Tehnologică pentru Construcţii Maşini (ICPTCM).” 

 

Lascăr a fost un inginer foarte bun, apreciat în 
profesia sa: “Lucram cu Consiliul Tehnico-Economic, 
verificând şi aprobând designuri.  

Dar nu puteam deveni inginer-şef, deoarece fratele 
meu trăia în Belgia, iar sora mea era o mare dizidentă în 
Paris.”  

 
“Iniţial, am lucrat în industria sticlei. Am proiectat 

maşini automate care produc 30.000 de sticle în fiecare zi – 
o sticlă de un litru la fiecare trei secunde.” 
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“Nu am părăsit ţara până în 1981 sau 1982. Într-o zi, 
mi  s-a cerut să fac o linie de fabricat tije de pompare pentru 
Câmpina. Aşa că, înainte de a începe proiectarea, am fost 
trimişi la Baku (Azerbaijan). Condiţiile erau groaznice.   

Proiectul nostru a fost diferit. Am lucrat 3 ani, l-am 
terminat în 1984 (am avut un bun manager, Claudiu 
Ştefănescu, profesor la Departamentul de Metalurgie, care 
acum trăieşte în America).” Linia de la Câmpina se pare ca  
funcţionează şi astăzi. 

Printre invenţiile inginerului Lascăr Zamfirescu se 
numără şi prese de cauciuc tip Bag-O-Matic (licenţă 
britanică). “Am 7 invenţii care îmi aparţin, dar n-am prea 
primit bani pentru ele”, ne mărturiseşte Lascăr. 

În 1971, la Editura Tehnică, a publicat, alături de Iulian 
Oprescu, o lucrare: Automatizarea cuptoarelor industriale 
(338 pag.). De asemenea, a tradus lucrări din acest 
domeniu, din Occident, precum lucrarea Industrieofenbau, 
Die Grundlagen der Öfen für Industrie Gewerbe, apărută în 
1977 la Editura Tehnică, Cuptoare industriale: Calcul, 
construcţie şi utilizare (alături de ing. Radu Lazaride). 
 

Elena Rosetti 
 

“În ultimul an de inginerie, m-am însurat. Am plecat în 
cămaşă de acasă.” 

Căsătoria cu Elena Rosetti a avut loc în anul 1945. 
Toţi o chemau “Linica”. Era fiica lui Nicolae Rosetti-
Bălănescu54. “Deşi era dintr-o familie nobilă, avea o mare 
modestie.” Elena Rosetti fusese anterior căsătorită cu un văr 
mai îndepărtat al lui Lascăr, Dan Simionescu-Râmniceanu 
(n.1911-d.1952) [data căsătoriei: 18 februarie 1934]. “Când 
am cunoscut-o, avea un copil mic”.   

                                                 
54

 Existau 4 ramuri ale familiei Rosetti: Rosetti-Solescu, Rosetti-

Roznovanu, Rosetti-Tescanu şi Rosetti-Bălănescu 
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Iniţial, familia nu a fost de acord, şi datorită diferenţei 
de vârstă de 12 ani dintre Elena şi Lascăr. “La aceea vreme, 
arăta mai tânără….”,  explică Lascăr. Timp de 4 ani, până la 
naşterea primului lor copil, nu au vrut să-l vadă: “Lumea era 
îngrozită, dar la sfârşit s-au convins că am avut noroc să nu 
fi făcut o prostie, în sensul că soţia mea…. a fost marele meu  
ajutor ...Restul e viaţă!”. 

Cei doi au locuit pe strada Eminescu, într-o casă 
modestă cu curte, care avea un gard de lemn. Îşi aminteşte 
momentul când şi-a revăzut tatăl, în 1950: “Într-o zi, tatăl 
meu s-a oprit în dreptul gardului.      L-am văzut şi am 
întrebat-o pe Linica: «Uite, nu este tata acolo?». Ea era la 
demisol, cu o fereastră prin care vedeai toată curtea. «Da, el 
este. Îmbracă-te şi deschide-i uşa.» Trecuseră aproape 5 
ani… M-am dus, i-am deschis, l-am luat în braţe şi l-am 
sărutat…. ” 

 

*** 
“Genealogia soţiei mele este mai bogată şi mai 

interesantă decât a mea.  
Poate cea mai interesantă origine, pe lângă 

descendenţa din Constantin Brâncoveanu, vine din ramura 
Herescu-Năsturel a familiei. Portretul Ecaterinei Herescu-
Năsturel se află în camera Linicăi. Ecaterina a fost căsătorită 
cu Alexandru Scarlat Ghica, poreclit “Barbă Roşie”, a cărui 
portret se află în camera mea.” 

 

(o genealogie detaliată a familiei Rosetti apare în anexele 
acestui volum – n.n.) 
 

 
 

Din diplomaţie la recoltele de vin 
 

Dupa ce a fost rechemat în ţară de Ion Antonescu, 
fiind considerat indezirabil în Italia de către Mussolini (vezi 
însemnarea din 12 septembrie 1939 din Jurnalul Regelui 
Carol al II-lea), în 1944, Alexandru Zamfirescu a fost demis 
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fără nici o explicaţie. “Probabil şi pentru că fusese mâna 
dreaptă a lui Titulescu”, bănuieşte Lascăr. A rămas fără 
niciun venit… A continuat să trăiască din recoltele de vin de 
la Faraoanele.   

Ulterior, a fost pensionat in 1948. In 1957 este 
desemnat într-o delegaţie a României care fusese trimisa in 
Brazilia pentru a relua relatiile diplomatice cu aceasta tara. În 
1955, tradusese în franceză “Baltagul” lui Sadoveanu,“iubit 
fiu” al regimului (Le Hachereau, Bucureşti ) 

“De fapt, tatăl meu a fost un om foarte special. Deşi 
cunoştea bine străinătatea si traise o mare parte din viata in 
alte tari, era foarte pasionat de ţara sa. O dovadă este că, 
atunci când comuniştii au ajuns la putere, mulţi diplomaţi au 
plecat, dar el a rămas în ţară. «Nu, aici este ţara mea!», 
spunea el” 

S-a stins din viata la 24 februarie 1968, înainte să 
împlinească 76 de ani (n. 18 martie 1892). “Mama mea a mai 
trăit 12 ani. A murit în 1980.” 

 
 
 

 
 
 

Fratele şi sora 
 

 Fratele lui Lascăr, Duiliu Constantin Alexandru 
Zamfirescu, era cu un an mai mic decât el. În 1936, când 
Lascăr a fost trimis să-şi continuie studiile în Bucureşti, Duiliu 
a rămas la Lisabona, unde Alexandru Zamfirescu încă era 
ministru plenipotenţiar (1933-1936). L-au trimis apoi la Viena, 
unde a studiat ingineria timp de doi ani. În România, numai 
Facultatea de Agronomie i-a recunoscut aceşti doi ani de 
studii, astfel că a absolvit-o pe aceasta.  

După instaurarea regimului comunist, a părăsit ţara, 
ajungând să locuiască la Bruxelles. A scris şi el un volum de 
amintiri, publicat şi în România, “Stejarii de la Faraoane” 
(Paideia, 2005). 

Sora lui Lascăr, Sanda (n. 4 martie 1919, Bucureşti, -
d. august 2005, Paris), a urmat, după şcoala de maici 
“Sacré-Cœur-de-Jésu” din Haga, liceul la şcoala-internat “Le 
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Manoir” din Lausanne, Elveţia, “Ecole des Français” în 
Brazilia, si apoi la Liceul Molière de la Paris. Şi-a luat licenţa 
în litere la Paris. S-a căsătorit cu Vlad Stolojan-Filipescu, 
nepot matern al generalului Nicolae Filipescu. 
 După instaurarea regimului comunist, cei doi au 
încercat să fugă în 1949, trecând Dunărea. Dar au fost prinşi 
şi închişi. Vlad a făcut 4 ani de închisoare, Sanda a fost 
eliberată după un an, fiind mama unui copil mic. În ţară, 
Sanda a lucrat ca traducătoare (1939-1958) şi la cooperativa 
Dactilografia (1958-1961).  

În 1961, cei doi au reuşit să părasească ţara, prin 
decretul 559/1962 fiind obligati sa renunte la cetăţenia 
română. Sanda a fost angajată la secţia pentru refugiaţi a 
Ministerului de Externe francez. Apoi ea va lucra ca 
interpreta la nivel înalt, şi pentru presedinţii Franţei.  

Prima ei revenire în ţară are loc în mai 1968, într-o 
manieră oficială: ca interpretă a  preşedintelui Franţei, 
Charles de Gaulle, aflat într-o vizită în România. Atunci s-a 
reîntâlnit şi cu fratele ei, Lascăr. 

În 1975, a devenit membră a colectivului de 
conducere al revistei Cahier de l’Est, consacrată în special 
scriitorilor din răsăritul Europei, şi a colaborat la postul de 
radio Europa liberă55. Între 1984-1991 a fost preşedintele 
Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului,  cu sediul la Paris. 
În 1989 a fost distinsă de American Romanian Academy cu 
Diploma de Onoare pentru activitatea sa închinată apărării 
drepturilor omului. 

Sanda Stolojan este cea care a continuat cel mai 
pregnant tradiţia literară a familiei Zamfirescu. În exil, a 
publicat volume de poezie şi proză, eseuri şi critică  în 

                                                 
55

 “Iniţial tonul ei este mai moderat, mai prudent faţă de politica 

regimului de la Bucureşti în plan cultural. Pe parcurs acesta devine 
mai vehement şi mai tăios la limitările impuse de regim oamenilor 
de cultură din România.”, apreciază istoricul prof.dr. Pascu Vasile 
în lucrarea „Regimul totalitar comunist în România, 1945-1989”. 
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franceza, traduceri din autori români  şi articole în reviste  din 
Occident, urmate, după 1989, de o serie de volume de 
memorialistică şi jurnale publicate de Editura Humanitas din 
Bucureşti. 56. 
 

Hobby-uri 
 

Din copilărie, Lascăr a fost pasionat de pian, urmând 
lecţii private cu Dagobert Buchholz şi, în clasa palatină, cu 
Florica Muzicescu. Are ureche absolută: tratează precis 
notele fără diapazon de referinţă. În casa familiei a existat 
mereu un pian cu coadă (de concert), iar, în zilele noastre, 
un pian electronic, la care Lascăr cântă şi astăzi. Poate 
interpreta din memorie multe melodii, inclusiv imnurile vechi 
ale ţărilor pe unde a călătorit. 

Lascăr era pasionat şi foarte bun la golf. Tatăl său 
Alexandru Zamfirescu a fost membru fondator al Country 
Club (actualul Clubul Diplomaţilor), în 1922. Avea “handicap 
oficial” 6 - adică numărul mediu de lovituri care îi erau 
necesare pentru a termina un parcurs era destul de redus - 
excepţional pentru un jucător amator! (campionii au 

                                                 
56

 OPERA: poezie - Dans les Brisures (1982), Sur les abîmes verts 

(1985), Bruine de nulle part (1993), proză - O casă pentru un miraj 
şi memorialistică, Avec de Gaulle en Roumanie (1991), Nori peste 
balcoane. Jurnal din exilul parizian (1996, Humanitas), Să nu 
plecăm toţi o dată (Humanitas 1999). A  scris cronici literare şi 
eseuri în Journal de Geneve, Esprit, Cahiers de L'Est, Le Monde, 
L'Alternative, Lettre Internationale, ARA  Journal  etc. A publicat 
poezii în franceză în Revue de Belles-
lettres (Geneva), Creation si Polyphonies (Paris). A publicat în 
engleză o monografie despre Duiliu Zamfirescu, în colecţia 
“Twaine World Authors” (Boston, 1980). A tradus în 
franceza Lacrimi şi sfinţi de Emil Cioran (Des larmes et des saints, 
Editions de l'Herne, 1986) şi poezii de Lucian Blaga cuprinse in 
antologia L'étoile la plus triste (Editions de la Difference, 1992). 
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handicapul 3, iar “legendele golfului” 0). A continuat să joace 
şi după operaţia din decembrie 1989 (v. um). 

 

Glonţul de la Revoluţia din 1989 
 

“În decembrie 1989, fata mea era cu copiii într-o 
tabără de ski la Poiana Braşov. Noi aflasem ca la Braşov se 
trăgea, erau terorişti care trăgeau “ în tot ce mişcă”, aşa că, 
în după masa aia, era 23 decembrie, am plecat împreună cu 
ginerele meu, Dinu, spre Braşov cu maşina ca să-i aducem 
acasă. Aveam o Lada din aia sovietică, mai târziu am aflat că 
ăsta a fost un motiv pentru ce a urmat…  Din Predeal am 
luat-o la stânga, am ocolit pe la Râşnov Braşovul si am urcat 
sus în Poiană. Acolo în holul hotelului aşteptau vreo 12-15 
copii. Mama unui prieten de-al nepoatei, un băiat pe nume 
Dan S., m-a rugat să-i iau şi pe ei… Cu patru adulţi şi trei 
copii am plecat înapoi  spre Bucureşti. Cam la fiecare 30 de 
kilometri ne opreau patrule să ne controleze actele şi 
portbagajul, plin de bocanci de ski şi skiuri… Am intrat prin 
Buftea, era vreo 9 seara, am ajuns la barieră şi au venit două 
maşini de salvare. Mergeau aşa încet încet m-am enervat şi 
l-am depăşit pe cel din faţă şi am ajuns în dreptul uzinei 
Laromet. Acolo au început să tragă în noi, nici nu  ştiu de 
unde.Treceau gloanţele prin faţa ochilor, unul a trecut printr-
un tub de pastă de dinţi aflat într-o poşetă cu acte de pe 
genunchii ginerelui. Am avut 42 de gloanţe în maşină, ne-a 
salvat Lada cu tablă groasă şi portbagajul plin cu bocanci din 
aia, clapari de ski  în care au rămas gloanţe. Şi totuşi un 
glonte a rănit copiii, a intrat in braţul drept al băiatului şi a 
ricoşat în umărul nepoatei de 14 ani, ca şi băiatul. Băiatului 
au trebuit să-i amputeze mâna la Viena, două-trei săptămâni 
mai târziu. Alt glonţ mi-a intrat mie în spinare, prin scaun… 
Mama băiatului era şi ea rănită. Am accelerat, apoi a trebuit 
să oprim, am sărit toţi jos strigând “Nu trageţi, sunt copii!”. 
Ne-a salvat un tânăr erou, de acolo dintr-una din casele de 
alături de şosea care auzind strigătele, a venit târâş până la 



68 

 

noi şi a văzut că erau răniţi. S-a întors acasă şi imediat a 
venit tatăl lui cu o Dacie, ne-a încărcat pe toţi si ne-a dus la 
Griviţa, la spital… Acolo era totul în camuflaj, cei patru răniţi 
am fost operaţi la lumina lumânărilor, cu feşe din 
cearceafuri… Băiatul Dan era cel mai rău… Dar toţi am 
scăpat cu viaţă pană la urmă, cu ce preţ! Băiatul cu braţul 
amputat, eu cu un glonţ pe care îl port şi acum în mine, a 
trecut la doi centimetri de inima si a alunecat pe canalul 
dorso-vertebral, până într-un muşchi. Am scăpat, Dumnezeu 
ştie cum. Eu încă am glonţul în mine”, ne povesteşte nouă. 
Deja, la acel moment, Lascăr ţinuse glonţul de 25 de ani în 
el…   
 

Colegul Regelui 
 

“Noi, românii, trebuie să avem o imagine justă a ceea ce 
personalitatea regelui Mihai I, atât sub raport politic cât şi 
moral, a reprezentat şi continuă să reprezinte în viaţa statului 
şi a naţiunii noastre, în istoria şi destinul nostru ca popor.” – 
Ion Zamfirescu, “Pagini memorialistice”, p.199 
 

La 25 decembrie 1990, Majestatea Sa Regele Mihai a 
încercat să revină în ţară, pentru a se reculege la mormintele 
strămoşilor săi, Regii României, la Curtea de Argeş. 
Preşedintele Ion Iliescu/guvernul Petre Roman a aranjat, 
însă, să fie întors la aeroport şi trimis înapoi în Elveţia.  

Prima reuniune a clasei palatine a avut loc în 1990, 
înainte de această nefericită întâmplare. Momentul a fost 
redat de Mircea Ionniţiu - revenit în ţară din Statele Unite ale 
Americii după 42 de ani - într-o scrisoare adresată 
Suveranului în exil la 6 octombrie 1990: „Reuniunea cu 
colegii Măriei Tale a fost un prilej de reînnodare emoţionantă 
a legăturilor întrerupte de atîta vreme. Au fost prezenţi, în 
ordine alfabetică: Chiaburu Radion, Cernovodeanu Dan, 
Dinulescu Ion, Heltmann Walter, Ioaniţiu Mircea, Jurchescu 
Ion, Mărgelatu Tănase, Zamfirescu Lascăr (s.n.). Absenţi: 
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Kovacs Ivan Pal şi Malaxa Constantin, pe care nu i-am putut 
anunţa. Duşa Gheorghe a decedat în ultimul an. Am luat cu 
toţii masa împreună şi amintindu-ne de zilele de şcoală. Cu 
toţii sînt fermi monarhişti şi activează în această direcţie.” 
(Valentin Hossu-Longin, Monarhia Românească, Ed. Litera, 
1994, pp.132-133) 

De Paşti, în anul 1992, Regele Mihai s-a putut 
întoarce în ţară, mai ales datorită intervenţiei Bisericii 
Ortodoxe Române. A fost întâmpinat în Bucureşti de un 
milion de oameni! I s-a redat cetăţenia abia în 1997, în timpul 
preşedintelui Emil Constantinescu /guvernului Victor Ciorbea. 
Reşedinţa permanentă în Bucureşti, primită în 2001 ca fost 
şef de stat, i-a devenit Palatul Elisabeta. 

Interesul pentru „clasa palatină” a reapărut în legătură 
cu interesul general faţă de personalitatea Majestăţii Sale. 
Primul interviu a fost dat de Lascăr în 2006 doamnei 
Marilena Rotaru, pentru filmul “Regele Mihai – a 85-a 
aniversare”, apărut în octombrie, cu un capitol dedicat clasei 
palatine, despre care au vorbit Majestatea Sa, Lascăr şi 
colegul Radion Chiaburu. 

 Colaborarea cea mai lungă 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)57. 

De asemenea, Lascăr a avut mai multe apariţii 
publice:   

● La 26 iunie 2007, Lascăr şi Radion Chiaburu, invitaţi de 
Regele Mihai, au participat la lansarea primului volum din 

                                                 
57

 Un inventar al apariţiilor în mass-media: Adevărul” (mai 2007, 

Florentina Stoian), revista Historia (nr. ian.2010, Florentina Ţone), 
„Adevărul” (oct.2011, Laurenţiu Ungureanu – în cadrul serialului 
dedicat Majestăţii Sale); La televizor – “Regele Mihai – a 85-a 
aniversare” (octombrie 2006, Marilena Rotaru, TVR), „Ora Regelui” 
(29 septembrie 2012, lui Bogdan Şerban Iancu, vorbind despre 
maşinile Regelui; 12 ianuarie 2014, Cameliei Csiki, la prânzul 
oficial despre Palatul Elisabeta). 
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jurnalul Regelui Carol I – editat de  Editura Polirom, la 
Palatul Elisabeta58.  

● 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, la invitaţia 
doamnei Marilena Rotaru, pentru a-l sărbători pe 
Majestatea Sa Regele59.  

● 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 Historia60.   
Ambii colegi, Radion şi Lascăr, au „păstrat legătura” cu 

Regele Mihai, rămânând buni prieteni. „Amândoi se duc la 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. Ultima dată, 
Lascăr l-a revăzut pe colegul său, Majestatea Sa Regele, la 
5 noiembrie 2013, un prânz official la Palatul Elisabeta, chiar 
lângă Majestatea Sa. A dat atunci şi un interviu Cameliei 
Csiki, pentru “Ora Regelui” (difuzat la emisiunea din 18 
ianuarie 2014). “Sunt foarte fericit”, s-a confesat. “Îl iubesc pe 
Majestatea Sa, şi ca Om, şi ca Rege”. 

S-a întâlnit, de mai multe ori, şi cu Alteţa Sa Regală 
Principesa Margareta a României, fiica Regelui, şi cu Alteţa 
Sa Regală Principele Nicolae, nepotul Regelui – ambii aflaţi 

                                                 
58

  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). 
59

 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) 
60

 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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în succesiunea Familiei Regale. Ultimele dăţi – la 10 mai 
2014, la Palatul Elisabeta, şi 18 ianuarie 2015, la Ateneul 
Român. 
 

*** 

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, puţin timp după reuniunea 
cu colegii palatini (octombrie 1990). 

❖ 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 4 colegi 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); Lascăr îl văzuse cu puţin timp înainte... 

 

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.  
 

❖ Radion Chiaburu a murit la 3 octombrie 2014, în 
apartamentul său din Bucureşti. 
Lascăr îl vizitase la spital, în vara lui 2014…. 
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Nepotul unui mare scriitor 
 

“Îmi pare rău că, până acum, bunicul meu nu are o casă 
memorială în România.” – Lascăr Zamfirescu 

 

Fratele lui Lascăr, Duiliu Constantin Zamfirescu, a 
scris o carte în limba franceză, apărută în 2005, într-o 
traducere românească61. La 10 ianuarie 2007, a fost decorat 
de statul român, prin preşedintele Traian Băsescu, cu 
Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, Categoria F - 
"Promovarea Culturii". Ceremonia a avut loc la Ambasada 
României la Bruxelles. Distincţia i-a fost acordată “în semn 
de înaltă apreciere pentru promovarea valorilor culturii şi 
civilizaţiei româneşti în regatul Belgiei şi pentru activitatea sa 
depusă în cadrul diasporei româneşti în Europa 
Occidentala”. Decoraţia a fost înmânată de către 
ambasadorul Romaniei în Belgia, Dr. Ion Jinga (între 2008-
2015, ambasadorul nostru în Regatul Unit şi, din 2015, 
Reprezentant permanent al României pe lângă Oficiul 
Organizaţiei Naţiunilor Unite). 

Sora lui Lascăr, Sanda Stolojan, a fost cooptată în 
2003 de Consiliul de Garanţie Morală al Institutului Naţional 
pentru Memoria Exilului Românesc. A încetat din viaţă la 2 
august 2005, la Paris, la 86 de ani. 

Recăpătarea proprietăţilor familiei a fost la fel de 
dificilă, ca, de altfel, întreg procesul de retrocedare 
desfăşurat după 1990. De pildă, chiar Majestatea Sa Regele 
a trebuit să câştige în instaţă, după un lung proces soluţionat 
în 2013, un domeniu de 6 hectare din jurul castelului de la 
Săvârşin, proprietatea lui din judeţul Arad încă din anii ’40... 

Deşi a recuperat o parte din proprietăţi (Focşani, 
Faraoanele, Pietrosa etc.), ele nu mai sunt ce-au fost 
odată… Casa de la Pietroasa a fost dărâmată, iar dealul a 
fost despădurit de pruni. Conacul Zamfireştilor nu mai este 
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 Stejarii de la Faraoane, Ed. Paideia, 244 pag. 
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ce-a fost odată. “Ar trebui restaurat, dar e nevoie de 
milioane…“  

Restaurarea părţii spirituale, din fericire, nu cere sume 
imense. Astfel, la 24 aprilie 2014, Lascăr a participat la 
lansarea, la Focşani, a volumului „Scrieri din tinerețe” (vol.IX 
al Operelor lui Duiliu Zamfirescu), îngrijit de Ioan Adam, 
apărut la Ed. Bibliotheca în 2013, cu sprijinul Bibliotecii 
Judeţene “Duiliu Zamfirescu” din Focşani. 

 

Ultimii palatini 
 

193662: 
„Măria Sa ne-a dovedit cu prisosinţă simţul său 

camaraderesc, în toate împrejurările, procedând după 
propria-i iniţiativă, atât de natural cum numai rar se poate 
întâlni intre prieteni. Bunătatea şi simţul său ne împlineşte 
toate rugăminţile, chiar dacă sunt greu de realizat. Este 
camaradul cel mai sincer pe care l-am cunoscut vreodată.” 

 

201163:  
“Pentru mine, regele a fost un bun prieten. Şi a rămas 

un bun prieten. N-a făcut cu mine niciodată o greşeală! Eu, 
poate, am făcut cu el. Dar, pe măsură ce ne cunoşteam mai 
bine, puteam vedea cum devenea mai responsabil, mai 
matur, mai stăpân pe destinul său. Am rămas prieteni şi chiar 
din exil trimitea mesaje, de fiecare dată când aveam o 
tragedie în familie. Era alături de mine. Asta face un prieten.  

Şi-mi pare rău. 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? Dac-am rămas cu 
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 Realitatea ilustrată, anul XI, nr. 539 din 19 mai 1937, pp.12-14 
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 După, cu unele reconsiderări, “Îmi pare rău că e bătrân” 

(Lascăr Zamfirescu), Florentina Stoian – publicat în Adevărul (joi, 
10 mai 2007). 
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Dumnezeu şi dac-am rămas cu religia, de ce să nu 
rămânem şi cu ierarhia umană într-o colectivitate? (s.n.) 
O ierarhie civilizată care de la sine are un vârf. 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, rasa este cea care, după mine, îl conduce. Are o 
prestanţă care e regală…” 

 

„Aş vrea să mai trăiesc un secol. Un secol. Atât doar. 
După aia, gata! Acum, aş şti ce să nu fac. Dar e cam târziu!“ 
– Lascăr Zamfirescu, lui Laurenţiu Ungureanu, 2011  
 

Astăzi, în 2015, mai trăiesc doi elevi palatini:  
❖ Majestatea Sa Regele Mihai al României (93 de ani)  
❖ Lascăr Zamfirescu (92 de ani) 

 

Domnul să-i aibă în paza sa! 
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Radion Chiaburu, Voievodul Mihai şi Lascăr Zamfirescu,  
în curtea Palatului Regal (1936) 

 
 

 
 

Alexandru Zamfirescu (centru) şi fii săi,  
Constantin Duiliu (stânga) şi Lascăr Duiliu (dreapta) 
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Alexandru Zamfirescu 
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Părinţii lui Lascăr, Alexandru şu Lucia Zamfirescu, în Gara 
Centrală a Varşoviei (29 martie 1938). 
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Alexandru Zamfirescu în 1936. 
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Alexandru Zamfirescu (al 6-lea din stânga) în cadrul 
companiei: șeful Protocolului Diplomatic AMF Charles Romer 
(al 5-lea din dreapta), șeful-adjunct al Protocolului Diplomatic 
al Ministerului Afacerilor Externe Alexander Łubieński (primul 
din stânga), șeful de Cabinet Militar General al Președintelui 
Casimir Schally (al 4-lea din dreapta), șeful adjunct de 
cabinet al președintelui Militar locotenent-colonel Stefan 
Czerwinski (al 3-lea de la dreapta), șeful Cancelariei 
Președintelui Republicii Civile Stanislaus Łepkowski (al 4-lea 
din stânga), Cpt. Stefan Kryński (al 5-lea din stânga), Cpt. 
Joseph Hartman și angajați ai Legației a România după 
prezentarea prerogativelor (24 noiembrie 1936). 
 

 



80 

 

 
 

Cu preşedintele Ignacy Mościcki (24 noiembrie 1936) 
 

 
 
Generalul Stanisław Rpupperta (primul din dreapta), Prinţul 
Moştenitor Mihai şi Alexandru Zamfirescu, urmărind parada 
de sport de la Institutul Central Educație Fizică (24 mai 1937) 
[v. urm, “Din anii de liceu”/“Ambasador peste hotare”]. 
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Din lucrarea prof. Conea, Un prinţ prin ţara lui (Ed. Scrisul 
Românesc, 1940), editată cu prilejul examenului de 
bacalaureat al prinţului. Fotografiile 105, 106. Descriere: "În 
curtea de cneaz a primarului din Runcu se face”, în dmineaţa 
de 17 iunie 1938, “lecţia despre satul românesc." 
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Alexandru Zamfirescu alături de Prinţul Mihai, pe bancheta 
din spate, intrând în curtea Castelului Regal (24 mai 1937) 

 

 
 

În „garajul” Palatului. Voievodul conduce motocicleta cu ataş. 
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La depunerea unei coroane de flori, alături de A. Zamfirescu 
(stânga) (24 mai 1935). 

 

 
 

Prinţul Mihai salută la ridicarea drapelului la o tabără de 
cercetaşi din Bielany. Primul în stânga (neîncadrat) este 
Alexandru Zamfirescu. În spatele Prinţului este comisarul 
guvernamental Wladyslaw Yarashevich (24 mai 1935). 
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Prinţul Mihai în 1937.  
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Elena Rosetti, soţia lui Lascăr Zamfirescu 
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(de la stânga la dreapta) Radion Chiaburu, Walter Heltmann, 
Prinţul Mihai, Lascăr Zamfirescu, în toamna anului 1936, în 
curtea Palatului Regal. Fotografie apărută sub presa vremii 
cu „o denumire aducătoare de noroc”: Trifoiul cu 4 foi. Cei 4 
care apar în fotografie erau, în 2011, ultimii palatini care au 
rămas în viaţă.  
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Arborele genealogic al Zamfireştilor 
 

@ GHEORGHE LASCĂR (sec. XVIII) şi 
fraţii „din Niceea”; el rămâne în Focşani, ceilalţi doi în Rusia. 
Are 5 copii: ZOE,CALINIC, MARIA, IONIŢĂ, IOANACHE. 
Genealogia familiei e continuată de: 

♦ ZOE LASCĂR, c. ION ZAMFIR. Au 4 
copii: LASCĂR, DUMITRU, GHEORGHE, PĂUNA. 

❖ LASCĂR, c. SULTANA MINCU (sora lui Ion 
MINCU, fiica lui PAVEL MINCU – fiul unei sârboaice, VITA). 
Au avut 7 copii: DUILIU, ELENA, ALEXANDRU, MARCELA, 
CATHERINA, ZOE, CONSTANTIN. 

➢ CONSTANTIN (DIDEA), c. ELIZA LEONIDA.  

➢ DUILIU, c. HENRIETA ALLIEVI (fiica senatorului 
italian ANTONIO ALLIEVI, c. Francesca Bonacina 
Spini). Mai avea o fiică, Ida SCIFONI, din prima 
căsătorie, cu Amedeo Scifoni. 

● LASCĂR (d.1921) 

● HENRIETTA (d.1977), c. LENGUCEANU (doi copii), 
apoi cu Radu MANDREA (1879-1963). 

o ILEANA LENGUCEANU 

o ALEXANDRU (BEBI) LENGUCEANU 

● ALEXANDRU, c. LUCIA GĂRDESCU (sora lui ing. 
Constantin GĂRDESCU şi Corina GĂRDESCU, fiica 
ELIZEI şi a lui CONSTANTIN C. GĂRDESCU,  
nepoata lui CONSTANTIN GĂRDESCU şi al 
CATINCĂI PÎRÎIANU, fiica lui ANDREI PÎRÎIANU) 

o SANDA, c.  VLAD STOLOJAN 

o DUILIU ALEXANDRU 

o LASCĂR DUILIU, c. ELENA ROSETTI 
❖ ALEXANDRU NICULAE DUILIU 

❖ IOANA, c. Dinu DRAGOMIRESCU.  

Are 2 copii şi 3 nepoţi. 
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Lista ascendenţilor familiei Rosetti 
folosind sistemul de numerotare Sosa Stradonitz 

 

Sursa primară a acestei genealogii a fost arborele familiei 
Ruset / Roset / Rosetti, realizat de Mona şi Florian BUDU-
GHYKA în 2008 (conf. g-ralul. Radu Rosetti, Familia Rosetti, 
2 vol., Bucureşti, 1938; Paul Cernovodeanu, Familia Ruset, 
Roset (Rosetti), Ed. Academiei, 2002; Mihai Dimitrie Sturdza, 
Grandes Familles de Grèce, d'Albanie et de Constantinople, 
Paris, 1999), precum şi arborele familiilor Manu, Greceanu, 
Ghyka, Suţu şi Caradja, publicate pe www.ghyka.net. Am 
corectat unele imprecizii din schema realizată de Laurenţiu 
Ungureanu şi publicată în revista Historia, nr.123/martie 
2012, p.50. 
Sistemul Sosa-Stradonitz funcţionează destul de simplu: tatăl 
unei persoane din arbore este (nr.persoană)X2, iar mama 
unei persoane din arbore este (nr.persoană)X2+1. 
 
Protagonista 

1. ELENA ROSETTI (n.2 ianuarie 1910—d. 2 august 2007)  
 

Părinţii 
2. NICOLAE ROSETTI (n. 6 ianuarie 1891-d.?). Avea trei fraţi, 
lt.col. Constantin (n. 9 septembrie 1892-d.?), Gheorghe (n. 24 
decembrie 1893-d. 21 mai 1894) şi Andrei (n. 25 martie 1896-d.?), 
căsătorit, la 7 feb 1926, cu Ecaterina TOMESCU (nu au avut 
copii). 
3. MARIA TOMA NEAGU de Greci (Ilfov) 
 

Bunicii 
4. căpitanul NECULAI ROSETTI-BĂLĂNESCU (n.16/29 
septembrie 1865-d.1942), prefect de Neamţ şi Tulcea, jurnalist. 
Avea un frate, Petre (n.9 aprilie 1868-d.3 august 1923), deputat, 
prefect de Neamţ, căsătorit - la 28 iulie 1891, cu Zoe C. Cornescu. 
5. ELIZA CORNESCU. Avea un frate, Radu, şi o soră, Zoe, 
căsătorită cu Petre Rosetti-Bălănescu 
 

 

http://www.ghyka.net/
http://www.ghyka.net/
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Străbunicii 
8. NECULAI ROSETTI-
BĂLĂNESCU (n.6 decembrie 
1827-d.11 mai 1884), ministru de 
externe în guvernul Cuza (1863-
1865) şi finanţe (1865). A fost 
căsătorit de trei ori: în 1855, cu 
Olga Catargi (div.); la 29 martie 
1864, cu Alexandra Bărcănescu 
(n.1840-d.10 aprilie 1868); la 15 
oct 1872, cu Catinca Bogdan (n. 
20 ian.1848-d.22 martie 1915) 
(div.1881). A avut un frate, 
Iordache (n.1810-d.5 sept. 1821) 
şi o soră, Profira (n.1822-
d.1913), căsătorită - la 26 ian. 1841 - cu Vasile Cantacuzino (n. 25 
iunie 1816 - d.1906). 
9. ALEXANDRA BĂRCĂNESCU 

10. CONSTANTIN CORNESCU 

11. ELENA MANU (n.1832-d.31 oct.1916). A fost căsătorită de 
două ori, prima dată cu Alexandru Florescu, a doua oară,  în 1863, 
cu Constantin Cornescu. Avea trei fraţi: generalul George Manu 
(n.26 iulie 1833-d.16 mai 1911), ministru de război (1869-1870), 
prim-ministru (1889-1891), căsătorit cu Alexandra Cantacuzino; 
Alexandru (d.24 aug. 1864), căsătorit cu Maria Vilişanu; 
Constantin (n.1837-d. 24 ian. 1907), căsătorit în 1865 cu Ecaterina 
Kretzulescu. Ea şi fiica ei, Eliza Cornescu, au fost doamne de 
onoare ale reginei Elisabeta a României. 
 
Stră-străbunici 
16. PETRACHE ROSETTI (n.1788-d. 3 februarie 1874), comis 
(1816), spătar (1817, 1826), vornic (1833), postelnic (1833), 
logofăt (1845, 1850). A fost căsătorit de două ori: în 1810, cu 
Profira Rosetti-Solescu; în 1822, cu Smaranda Lazu. 
17. SMARANDA LAZU 

20. COSTACHE CORNESCU. Avea un frate, Mihalache, şi o soră, 
Ilinca. 
21. CATINCA CRETZIANU 
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22. IOAN MANU (n. 24 iunie 1803-d.29 sept.1874), magistrat, 
revoluţionar paşoptist, mare agă de Bucureşti (1846), caimacam al 
Ţării Româneşti (1857-1858). A avut 6 fraţi, Alexandru (n.1796-
d.1800), Constantin (n.1799-d.1835), mare comis (1818), mare 
armaş (1821), mare postelnic, unul dintre fondatorii Teatrului 
Naţional din Bucureşti; Alexandru (n.1802-d.1826); George 
(n.1806-d.1829); Nicolae (n.1812-d.?), mare vornic;  şi trei surori: 
Ecaterina (n.1800-d.1820); Ana (n.1807-d.1832); Roxana (n.1810-
d.1812) [v. detalii în arborele familiei Manu]. 
23. ANA GHIKA (n.1810-d.1872). Avea 2 fraţi, Iancu (n.1816-
d.1894), căsătorit cu Alexandrina Ghika; Aristide (n.1818-d.1860), 
mare paharnic, membru al Curţii de Casaţie; şi o soră, Maria 
Sevastiţa (n.1819-d.d.), căsătorită cu Constantin Sutzu.  
 

Stră-stră-stră(3)bunici 
32.  IONIŢĂ   ROSETTI  (n. 1751 - d. 17  decembrie  1830).  Mare  
paharnic (1785), mare căminar (1786-1792), ban (1796-1803), 
mare spătar (1804,1817), mare postelnic (1822,1824). A avut doi 
fraţi, Iordache (ban, 1786, d.20 martie 1805), căsătorit cu 
Ecaterina Costache; Mihai (medelnicer, d.17 sept. 1814); şi o soră, 
Maria (d.1786), căsătorită cu Ion Cantacuzino Deleanu. 
33. RUXANDRA CATARGI 
34. COSTACHE LAZU (n.c.1770-d.c.1840) 
35. NASTASIA ROSETTI-ROZVONANU (n.c.1780-d.c.1838) 
40. SCARLAT GRECIANU CORNESCU, logofăt, vistier 
41. ECATERINA GHIKA. A avut 6 fraţi: Scarlat (n.1750-d.1810), cu 
mai multe dregătorii, inclusiv mare ban (1802); Constantin (n.1754-
d.1822), cu mai multe dregătorii, inclusiv mare ban de Craiova 

(1804-1810); Grigore IV Ghika Vodă (n.1765-d.1834), domn al 
Ţării Româneşti între 1822-1828; Mihai (n.1794-d.1850), printre 
altele ministru de interne şi fondatorul Institutului de Arheologie din 

Bucureşti; Alexandru II Ghika Vodă (n.1796-d.1862), domn al 
Ţării Româneşti între 1834-1842 şi caimacan între 1856-1858; 
Costache (n.1797-d.1852), printre altele candidat la tronul Valahiei 
în  1842; şi  7 surori: Aniţa, Zoiţa, Anastasia, Anica, Elena, 
Eufrosina, Pulcheria  [v. detalii în arborele familiei Ghika]. 
42. NICOLAE CRETZIANU 

43. MARIA OBEDEANU 
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44. MIHAI MANU (n.1762,Fanar-d.1838).  Moldova - postelnic 
(1779) şi mare  postelnic (1800); în Ţara Românească - mare 
armaş (1783), mare clucer (1796), mare vornic (1809, 1812, 
1819), caimacam (1805), mare vistiernic (1810), mare logofăt 
(1816, 1821). Căsătorit la 26 martie 1796 cu Smaranda 
Văcărescu. A avut un frate, Grigore (n.1767-d.1840) şi o soră, 
Smaragda (n.1758-d.1809). 
45. SMARANDA VĂCĂRESCU (n.1778-d.12 ian. 1859). 
46. ALEXANDRU SCARLAT GHICA, “Barbă Roşie” (n.1785-
1868), căminar (1813), clucer (1814), mare logofăt (1819), mare 
vistiernic (1823), mare vornic (1825), caimacam al Craiovei (1830-
31), preşedintele Curţii de Apel şi al Înaltei Curţi (1852). A fost 
căsătorit de două ori: în 1806, cu Ecaterina Năsturel-Herescu 
(div.1812); apoi cu Smaragda Polizu (d.1842).  
47. ECATERINA NĂSTUREL-HERESCU (d.1821). Avea un frate, 
generalul Constantin Herescu. 
 

Stră-stră-stră-stră(4)bunici 
64. CONSTANTIN RUSET (n. aprilie 1711-d.10 martie 1788), 
mare stolnic (1754), mare spătar (1768), mare vornic (1774), mare 
logofăt (1776, 1783-1788). A avut doi fraţi, Vasile (n.c.1711-d.17 
dec. 1762; mare paharnic, 1743-1744), căsătorit de două ori, cu 
Ilinca Ilie Catargi şi apoi cu Safta Iordache Balş; şi Mihalache (d.9 
martie 1774; mare postelnic, 1733), căsătorit în 1753 cu Elena 
Răducanu Racoviţă (d.1802). 
65. ANASTASIA CANTACUZINO-PAŞCANU 

68. IORDACHE LAZU, vornic al Moldovei 
80. DIMITRIE DRĂGHICEANU, postelnic 

81. ZOIŢA FILIPESCU 

82. DIMITRIE GHIKA (n.1724-d.1807), mare comis (1752-1753), 
mare paharnic (1753), mare clucer (1754), mare spătar (1761, 
1767-1769, 1777-78), mare ban (1769-1804). A fost căsătorit de 
două ori: în c.1748, cu Maria Văcărescu, în 1790 cu Elena Razu 
(văduda lui Pallady). 
83. MARIA B. VĂCĂRESCU. Avea drept zestre, de la tatăl ei, o 
moşie în zona Lacul Tei / Floreasca, pe care s-a ridicat Palatul 
Ghika. 
86. NICOLAE OBEDEANU 

87. MARIA COLFESCU 
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88. GEORGE MANU (n.1726,Fanar-d.1777,Fanar), agă al 
Moldovei (1749), mare postelnic al Valahiei (1761,1767,1768). S-a 
căsătorit în 1757 cu Roxana Soutzo. A avut doi fraţi, Manuel 
(n.1717-d.1786), dr. în medicină cu diverse dregătorii, precum 
kapukehaia şi mare logofăt al Patriarhatului (1741, 1770); Nicolae 
(n.1720-d.?), kapukehaia; şi două surori, Zoe (d.1759), căsătorită 

cu Grigore II Ghika Vodă, domn al Moldovei de 4 ori între 1726-
1748 şi al Valahiei de 2 ori între 1733-1752; şi Sultana (n.1723-

d.?), căsătorită a doua oară cu Ioan Mavrocordat, caimacam al 
Moldovei (1711) şi domn al Ţării Româneşti (1716-1719) [v. detalii 
în arborele familiei Manu].  
89. ROXANA SUTZU (n.1742-d.1828). A avut o soră, Maria 
(n.1740-d.1796). 
92. SCARLAT GHIKA (n.1750-d.1810), mare comis (1781), mare 
logofăt (1784-94), mare vistiernic (1795-96), mare ban (1802).     
C. 1788 cu Maria Dudescu. Este frate cu Ecaterina Ghika (v.41). 
93. MARIA DUDESCU 

Stră-stră-stră-stră-stră(5)bunici 
128. IORDACHE RUSET “Cilbiul” (n.1680?-d.24 dec. 1753), 
staroste de Cernăuţi (1724, 1728), mare serdar (1730), mare 
paharnic (1731), mare vornic al Ţării de Jos (1735), mare vornic al 
Ţării de Sus (1741), caimacam (1743). A fost căsătorit de două  
ori: în 1710, cu Safta Jora; apoi cu Maria I. Sturdza. 
129. SAFTA JORA 

136. COSTACHE LAZU, stolnic al Moldovei 
137. CATRINA KUPENSKI 
160. ŞERBAN GRECIANU 

161. DOMNIŢA ILINCA BRÂNCOVEANU (cu zestre la Corneşti şi 
Tătărani) 
164. ALEXANDRU GHIKA (n.1698-d.1741), mare dragoman al 
Flotei Otomane (1727-41), negociator din partea Imperiului 
Otoman al tratatului de la Belgrad (1739), decapitat din ordinul 
sultanului Mahmud I (1730-1754) 
165. ELENA EUPRAGHIOTI 
166. BARBU VĂCĂRESCU. a avut 3 fraţi, Constantin, Ştefan, 
Radu, şi o soră, Elena. El şi fratele său, Ştefan, au fost exilaţi în 
Cipru în 1756, unde au murit, pentru că s-au opus domniei lui 
Constantin Racoviţă în ţările române (a avut 4 domnii între 1749-
1764).  
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172. ŞTEFAN OBEDEANU, postelnic 

173. SANDA IZVORANU 

176. MIHAI MANU (n.1695-d.1752,Fanar) 
178. DEMETRAKI DRACO-SUTZU, mare comis (1739), staroste 
de Putna, ispravnic de Focşani (1742). A avut un frate, Constantin 
(d.1757), kapukehaia al Valahiei (1711) şi Moldovei (1738), mare 
sluger (1717), mare spătar, logofăt (1725), căsătorit, în 1714, cu 
Maria Rosetti (fiica lui Iordache A. Rosetti). 
179. CONSTANŢA CARADJA. A avut 2 fraţi, Scarlat şi Ioan. 
184. DIMITRIE GHIKA (acelaşi ca 82.)  
 

Stră-stră-stră-stră-stră-stră(6)bunici 
256. LASCARACHE RUSET (n.1640?-d.1697), mare căminar 
(1665-1669), mare vistier (1670), mare postelnic (1674-76), mare 
spătar (1677-78), mare postelnic (1695-96). A fost căsătorit de 
două  ori: cu fiica vistierului Iacomi, apoi cu visterului (?) D.Buhuş. 
A avut patru fraţi: Mihalache (n.1625-d.1708), kapukehaia al 
Moldovei la Sublima Poartă (1645, 1655-61, 1665-66, 1679-83), 
căsătorit cu Elena Ion Racoviţă; Iordache (n.1645?-d.dec. 1720), 
mare postelnic (1676-78), mare vistier (1685-93, 1695-1700), mare 
vornic al Ţării de Jos (1703-05), căsătorit de trei ori, în 1675 cu 
Maria Dabija (d. 3 oct. 1677), apoi cu Zamfira (d. 17 aprilie 1688) 
şi, în aug. 1690, cu Safta N. Racoviţă; Manolache (n.1650-d. 7 
ian.1717), mare sluger (1680-1685), mare postelnic (1696, 1704), 
mare vornic al Ţării de Sus (1708-09), căsătorit cu Irina N. Buhuş 
(d. 7 feb. 1716); Scarlatache (n.1650-d.1709), mare retor al 
Bisericii din Constantinopol (1689-93), căsătorit cu Victoria; şi o 
soră, Aniţa. 
320. ŞERBAN ZIS GRECIANU, cronicarul 
321. ILINCA DIN GRECI, cu zestre la Dragomireşti 

322.  CONSTANTIN BRÂNCOVEANU (1654-1714), domnul 
Ţării Româneşti între 1688-1714 

323. MARICA DIN POPEŞTI NEGOIEŞTI 

328.  MATEI GHICA (n.1664-d.?), domn al Ţării Româneşti 
între 1752-1753 şi al Moldovei între 1753-1756. 

329. RUXANDRA MAVROCORDAT (n.1673-d.?). Sora lui 
Nicolae Mavrocordat (n.1680-d.1730), domn al Moldovei de două  
ori, între 1709-1716, şi al Ţării Româneşti de două ori, între 1716-
1730. 
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332. ENACHE VĂCĂRESCU (n.1654-d.1714), postelnic şi 
sfetnicul lui Constantin Brâncoveanu, domn al Ţării Româneşti 
(1688-1714), decapitat împreună cu domnitorul şi fiii acestuia la 
Constantinopol.  
333. STANCA 

352. MANOLAKI MANU (n.c.1655-d.?), şeful breslei blănarilor din 
Constantinopol, mare logofăt al Patriarhatului, fondator al şcolilor 
greceşti din Fanar, Chio, Kastoria şi Anatokilor între 1681-1691. 
353. RUXANDRA 

356. DIAMANTAKI DRACO-SUTZU, mare retor al Patriarhatului 
(1668) 
358. GEORGE C. CARADJA. A avut 3 fraţi, Scarlat, Ştefan, 
Dumitraşcu, caimacam la Valahiei (1737), şi o soră, Casandra. 
359. ROXANA DIPLOVATATZI 
368. ALEXANDRU GHIKA (acelaşi ca 164.) 
 

Stră-stră-stră-stră-stră-stră-stră(7)bunici 
512. CONSTANTIN RUSET  “Cuparul”  (n. 1600 ? - d.  aug. 1688),  
cupar al Moldovei sub Vasile Lupu (1634-1653). Fratele lui a fost 

ANTONIE RUSET VODĂ (n.c.1615-d.1685), domn al Moldovei 
(1675-1678), căsătorit cu Zoe Ramandi. 
513. ANINA SCARLAT BEGLITZI 
640. RADU ZIS GRECIANU (cronicarul) 
641. ECATERINA BĂLEANU 

644. PAPA BRÂNCOVEANU 

645. STANCA CANTACUZINO. A avut 3 fraţi: Şerban 
Cantacuzino (n.1640-d.1688), domn al Ţării Româneşti între 1678-
1688; Constantin Cantacuzino stolnicul (n.1639-d.1716), celebru 
umanist; Mihai Cantacuzino (n.1640-d.1716), mare stolnic şi 
spătar al Ţării  Româneşti; şi o soră, Maria, căsătorită cu Pană 
Filipescu. 

656. GRIGORE II GHICA VOEVOD, domn al Moldovei între 
1726-1733, 1735-1739, 1739-1741, 1747-1748 şi al Ţării 
Româneşti între 1733-1735 şi 1748-1752 

658. ALEXANDRU MAVROCORDAT “Exaporitul” (n.1636-d.1709), 
dragoman al Sultanului şi negociator al tratatului de la Karlowitz 
(1699) 
659. SULTANA CRISOSCOLEO (n.1640-d.11 sept.1694) 
704. GEORGE MANU, locuitor la Kastoria în Epir 
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712. JEAN DRACO-SUTZU (născut în Epir) 
716. CONSTANTIN CARADJA, mare postelnic (1653). A avut 3 
fraţi, Pavlaki (d.1650), kapuhekaia în Moldova; Ioan, ctitorul 
mânăstirii Slobozia şi restauratorul Mânăstirii Sf. Sava din Iaşi 
(1625); Apostolache, şi 2 surori, Bălaşa, Asasina [v. detalii în 
arborele familiei Caradja].  
717. MĂRLORIŢA 
 

Stră-stră-stră-stră-stră-stră-stră-stră(8)bunici 
1024. LASCARIS RUSETOS (n.1580?-d.1646), mare skevofilox 
(1613 - 1630)    şi   mare   logofăt   (1629 - 1646)  al  Patriarhatului  
Constantinopolului. Căsătorit, în 1605, cu Bella Cantacuzino. 
1025. BELLA CANTACUZINO 

1288. PREDA BRÂNCOVEANU 

1290. CONSTANTIN CANTACUZINO (n.1598-d.1663), postelnic 

1291. DOMNIŢA ELINA ŞERBAN 

1312.  GRIGORE I GHICA VOEVOD, domn al Ţării Româneşti 
între 1660-1664 şi 1672-1673 

1316. NICOLAOS MAVROGORDATO (n.1599-d.1652), 
comerciant de mătase 

1317. RUXANDRA BEGLITZI DE SCARLATI (n.1610-d.1684). A 
avut un frate, Alexandru, şi 2 surori, Asanina şi Sofia. 
1318. IOANIS CRISOSCOLEO 

1319. CASANDRA ILIAŞ 

1432. DUMITRAŞCU CARADJA. Avea o soră, Conona. 
 

Genealogia merge până la BASARAB I (d.1352), întemeietorul 
Ţării Româneşti şi domn între 1330-1352.  
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