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CORESPONDENTA UNEI PRIETENII: 
' GEORGE O.FLORESCU 

DINU TĂRTĂŞESCU 

dr. Mihai Sorin Rădulescu 

In tomul din 2006 al acestei excelente publicaţii aduceam în circuitul ştiinţific două 
epistole expediate de eminentul cărturar George D.Florescu (1893 - 1976), una către efemerul 
său ginere, inginerul Radu Constantinescu, cealaltă către prietenul său Ferdinand Bartsch, 
cu care împărtăşea pasiunea pentru arborii genealogicill41

• Centrul de greutate al articolului 
- care valorifica şi o autobiografie a acestui din urmă personaj, descendent pe linie maternă al 
Ghikuleştilor moldoveni (ramura Trifeşti) - cădea mai degrabă asupra destinatarilor şi poate 
în mai mică măsură asupra ilustrului expeditor. Din setul de scrisori care văd acum lumina 
tiparului, reiese însă cu pregnanţă personalitatea lui George D.Florescu, destinatarul lor, 
avocatul Dinu Tărtăşescu, aflându-se oarecum în umbră. Cunoaşterea acestei corespondenţe 
aduce chiar o contribuţie esenţială la biografia lui George D.Florescu, asupra operei căruia 
am încercat să atrag atenţia din nou de curând, prin publicarea unui articol al său inedit1352

. 

Vitregiile existenţei nu l-au ocolit pe marele pasionat al istoriei Bucureştilor şi al 
genealogiilor boierimii din Ţara Românească: Primul Război Mondial, bombardamentul 
somptuoasei casei în timJml celui de-al doilea - căruia i-a căzut victimă una dintre fiicele sale 
-, bolile unor membri ai familiei sale - soţia sa şi fiul lor Gheorghe-Ion-, despre care depune 
mărturie chiar corespondenţa de faţă. Instaurarea regimului comunist 1-a prins pe istoric la 
vârsta de peste cincizeci de ani. Faptul că nu făcuse politică înainte, regimul având nevoie 
de un specialist de competenţa sa, 1-a cruţat, într-o anumită măsură, de represaliile exercitate 
asupra aristocraţiei 1161 • 

Regretatul comandor de aviaţie George Miclescu - prieten şi rudă îndepărtată a 
avocatului Dinu Tărtăşescu 1174 -mi-a semnalat arhiva rămasă după moartea acestuia la Reghin, 

134 ' Mihai Sorin Rădulescu, In jurul a două scrisori de la George D Florescu, în "Bucureşti. Materiale de Istorie 
şi Muzeografie", voi.XX, 2006, pp.282-293. Despre George O.Florescu, vezi, de asemenea, idem, Genealogii, 
Bucureşti, Editura Albatros, 1999, pp.88-97. Idem, George D Florescu - repere biobibliografice, în "Arhiva 
Genealogică", serie nouă, lll(Vlll), 1-2/1996, pp.7-10. Grupajul de amintiri şi evocări, .i.12.likm, pp.23-49. De 
asemenea, Mihai Sorin Rădulescu, Genealogia românească Istoric si bibliografie, Brăila, Ed.lstros, 2000, pp.77, 
84. 
135 2 George O.Florescu, Despre mormintele de la Mănăstirea Mihai Vodă, în "Historia" (Bucureşti}, an VII, 
nr.68, august 2007, pp.52-56. 
136 1 Asupra acestui subiect, vezi Mihai Sorin Rădulescu, Despre aristocratia românească în timoul regimului 
~.în voi. Miturile comunismului românesc, sub.direcfia lui Lucian Boia, Bucureşti, Editura Nemira, 1998, 
pp.336-356. 
137 'Cine a fost Dinu Tărtăşescu? Pentru a răspunde la această întrebare, vezi Mihai Sorin Rădulescu, 
Tărtăsestii Despre o familie boierească putin cunoscută, în "Revista Arhivelor", anul LXXXII, voi.LXVII, nr. I-
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la soţia sa care era originară de acolo. Trecând prin acel oraş într-o vară din a doua parte a 
anilor '80, înainte de Decembrie 1989, dumneaiei mi-a încredinţat dosarul corespondenţei 
dintre George O.Florescu şi Dinu Tărtăşescu, precum şi câteva dosare cu arbori genealogici, 
legaţi de ascendenţa, pe toate liniile, a lui Dinu Tărtăşescu. Unii arbori erau scrişi de mâna 
lui, alţii de cea a prietenului său din Bucureşti, care îi trimisese la solicitarea acestuia. Dinu 
Tărtăşescu era foarte doritor să-şi cunoască ascendenţa, acesta fiind principalul subiect al 
epistolelor trimise lui George O.Florescu. Intre ei s-a cristalizat o legătură de prietenie - cu 
un termen la modă astăzi s-ar putea spune "o complicitate" -, întemeiată pe faptul că nu 
erau prea îndepărtaţi ca vârstă - Dinu Tărtăşescu era cu nouă ani mai tânăr decât George 
O.Florescu -, amândoi provenind din aceeaşi lume, puternic zdruncinată de instaurarea 
noului regim. 

Intr-un fel, această corespondenţă - începută în prima parte a anilor '60 - face parte 
din "preistoria" Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie de pe lângă Institutul de 
Istorie "N.lorga", înfiinţată în 1970 - 1971 ?1385 Fie amintit din nou faptul că acea asociaţie 
de specialişti, ca şi de amatori ai ştiinţelor auxiliare ale istoriei, a constituit o oază de 
profesionalitate în aceste domenii, păstrând chiar elementele unei "gândiri alternative" în 
raport cu climatul propagandistic agresiv al "epocii de aur". In plin regim comunist exista un 
loc instituţionalizat unde foştii aristocraţi se întâlneau comunicându-şi rezultatele cercetărilor 
despre trecutul familiilor lor1396

• De altfel, George O.Florescu propusese încă din anii 
interbelici să se întemeieze o instituţie specializată în acest domeniu 1407

, ceea ce paradoxal 
avea să se realizeze abia ... în timpul regimului totalitar. 

Prima scrisoare - „mes pattes de mouches "1418, după expresia lui George O.Florescu 
- datează din 19 august 1962: cei doi nu mai avuseseră contacte de două decenii, iar viaţa 
îndreptându-i în direcţii foarte diferite. Asupra familiei genealogistului se abătuse o tragedie 
în anii războiului: la 4 aprilie 1944 - "o înlănţuire, parcă fatidică, de patru cifre 4" - îi căzuse 
o bombă căzută pe casă i-a ucis pe una dintre fete. 

Este evocată în câteva rânduri întreaga sa activitate: la Muzeul Municipiului 
Bucureşti; primirea premiului Năsturel în 1943; cei şapte ani petrecuţi la Institutul de Istorie 
al Academiei, fiind pensionat în 1956. Munca în instituţia ctitorită de Nicolae Iorga- refugiul 
multor învăţaţi care nu-şi găseau locul în altă parte după instaurarea regimului totalitar - s-a 
dovedit a fi fost foarte rodnică chiar pentru propriile sale cercetări genealogice. 

Acolo a lucrat - după cum nota într-o epistolă - la "indicele marilor colecţii de 
documente Hurmuzaki (nu a fost terminat), Acte şi fragmente de Iorga (a rămas în manuscris 
2/2005, pp.130-131. 
138 s Despre fondarea Comisiei de Heraldicii, Genealogie şi Sigilografie de pe llngll Institutul de Istorie 
"N.Iorga", vezi idem, Un nobil bucovinean la Bucyrestj si resuscitarea studiilor genealogice romAnesti, ln "Muzeul 
National", XVII, 2005, pp.157-173. 
139 6 Cu atât mai ciudatll apare omisiunea totalll cu cere este lnvllluitll activitatea acestei instituţii ln Ellm.il.i.i.L;_ 
boieresti din Moldova si Iaca Româneasca Enciclopedie istorica genealogica si biografici. voi.I, coordonator 
şi coautor Mihai Dim.Sturdza, Bucureşti, Editura Simetria, 2004. Aceasta ocultarc se înrudeşte probabil cu 
calomniile pc cere coordonatorul le protereaza de câteva ori la adresa autorului rândurilor de faţa şi la cere am 
amânat rlspunsul pentru a nu le face publicitate indirecta. 
140 7 George O.Florescu, Planul unui Institut c!c Genealogic Memoriu. ln "Revista Istoricii", nr.10-12, 1938, 
pp.340-350. 
141 ' Expresia se afla în scrisoarea nr.2. 
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la maşină nepublicat), Studii şi documente Iorga (de asemenea) şi în fine Documentele pentru 
Istoria României editate de Academia R.P.R. Indicele alfabetic al numelor proprii pentru 
răstimpul de la sec.XIV - 1600 - scria George O.Florescu prietenului său regăsit - numără 
vreo 1500 pagini, iar cel al răstimpului de 25 de ani ai începutului secolului al XVII[-lea], 
1600 pagini. Nici unul din acestea nu a fost încă publicat şi vorba francezului este foarte 
adevărată: <<A quelque chose ma/heur est bon !>> Din studierea amănunţită a mii de acte 
publicate măcar cu traduceri complete (vorbesc doar pentru fosta Ţară Românească, căci 
Moldova a fost lăsată pe alte mâini şi indicele nici până azi nu s-a împlinit) am trebuit să 
fac o revizuire a amânduror indici apelând la strădaniile identice cu ale mele a[le] unui tânăr 
foarte <<cald>> Dan Pleşia. Azi indicele alfabetic, pentru fiecare grupă este în fiinţă doar în 
foi bătute la maşina de scris slujind exclusiv Institutului pentru studiile membrilor lui" 1429

• 

Potrivit mărturiei cercetătorilor mai în vârstă din Institut, munca la Indice s-a dus pe apa 
sâmbetei, Indicele fiind la un moment dat distrus. A folosit însă, iată, de pildă, la corectarea 
unor lucrări, cum a fost cazul genealogiilor boiereşti ale lui George O.Florescu. 

Aceeaşi scrisoare conţine o veritabilă profesiune de credinţă genealogistului, care scria 
despre "ţelul unei vieţi pe care am închinat-o ştiinţei Istoriei ţării", "studiul pe cât se poate de 
amănunţit al trecutului nostru". Nu este de văzut patetism conjunctural în aceste cuvinte, ci 
exprimarea unor gânduri sincere pe care George O.Florescu se gândea poate să le transmită 
posterităţii prin intermediul acestei corespondenţe 14310 • In acei ani în care exprimarea liberă 
era atât de îngrădită, scrisorile puteau constitui o binevenită modalitate de transmitere peste 
timp a gândurilor. 

Pentru istoricul disciplinei genealogice, corespondenţa este relevantă şi prin mărturia 
despre colaborarea ştiinţifică dintre George O.Florescu şi pe atunci tânărul Dan Pleşia, între 
ei configurându-se o relaţie de la maestru la discipol. Fost diplomat, dat afară - precum toţi 
colegii săi - din Ministerul de Externe odată cu reorganizarea acestuia după instalarea noii 
puteri, acesta din urmă s-a apucat la maturitate de o nouă meserie, iniţii.ndu-se în studiile 
genealogice. Faptul că fusese ginerele lui Emanoil Hagi-Mosco, unul dintre pasionaţii acestui 
domeniu, a fost o circumstanţă favorizantă. Ucenicia şi-a făcut-o, după cum mi-a mărturisit-o 
de multe ori şi direct, în bună măsură pe lângă George O.Florescu. Preţuirea faţă de discipolul 
său era certă: "Ulterior cum m-am pus cu legături strânse cu Dan Pleşia, foarte bine preparat 
pentru chestiunile genealogiei secolelor XV şi XVI o să stau cu el de vorbă să văd ce are el 
căci [cuv.nedescifrate] care cred să fie de mare folos acum" 14411

• In scrisoarea din 7 ianuarie 
1965 îl considera" ... un prieten mai tânăr foarte bine dotat şi ca ştiinţă şi ca memorie" 14512

• 

George O.Florescu se plângea de starea materială precară: o pensie de 25 de ani de 
serviciu. In ciuda acestei situaţii era, fără exagerare, consilierul tuturor instituţiilor istorice 
din Bucureşti: "cercetător ştiinţific onorific al Academiei R.P.R., al Institutului de Istorie 
al sus-zisei Academii, al Muzeului de Istorie al oraşului Bucureşti, ba fiind chemat şi la 
Directia monumentelor istorice şi când este nevoie la Patriarhie, biserică, mănăstiri etc. Şi-ţi 
142 • Vezi mai jos scrisoarea nr. I. 
143 '0 George O.Florescu însuşi editase corespondenta unor .personaje istorice, de pildă Un român necunoscut la 
Paris acum un yeac si reftectiile sale asuora comoatriotilor săi (Patru scrisori ale lui Georges Philites către Ludovic 
Steege 11840-1841ll în "Arhiva Românească'', t.VI, 1941, pp.141-199. 
144 " Vezi mai jos scrisoarea nr.2. 
145 "Vezi mai jos scrisoarea nr.3. 
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voi mărturisi liniştit că mă simt fericit că pot să aduc aci şi colo câte-o rază de lumină[ ... ]." 
Şi totuşi, de la Divanele domnesti, ultima lucrare de dinaintea schimbării de regim, 

distinsă cu premiul Năsturel, nu mai putuse publica nimic. In februarie 1958 a ţinut o 
conferinţă la Muzeul de Istorie al Bucureştilor, intitulată La obârsia Podului Mogosoaiei la 
1804. Datorită succesului ei, a reluat-o din nou în martie acelaşi an, la "clubul muncitorilor 
din lnvăţământ": "Am avut un auditoriu numeros, într-o sală publică: fostul local al Senatului 
de pe fostul bulevard Elisabeta, lângă fostul Minister al Lucrărilor Publice, mai bine de 250 
de persoane şi am fost lung aplaudat, dar m-am ales doar cu acestea căci m-am străduit luni 
de zile s-o public şi o mai am şi azi încă în manuscris" 14611

. 

George O.Florescu evocă relaţia lui cu "un biet Ştefan Ionescu, fost ziarist pe vremuri, 
şi verzi şi albastre şi în unnă roşii", care a susţinut o conferinţă despre Podul Mogoşoaiei, 
publicând apoi o broşură despre acest subiect14714

• Aici a folosit cu brio cunoştinţele lui 
George O.Florescu despre subiect, nemenţionând însă acest lucru. 

In aceeaşi perioadă, cunoscutul istoric Nicolae Stoicescu - autorul unor remarcabile 
şi indispensabile instrumente de lucru - a făcut şi el apel la erudiţia sa, devenită legendară. 
Cartea acestuia Din vechiul Bucureşti (1935) a constituit sursa de inspiraţie pentru Repertoriul 
bibliografic al monumentelor istorice ale oraşului Bucureşti. "Cum îmi închipuiam că voi 
avea greutăţi a-1 reedita - scria bătrânul istoric şi genealogist prietenului său de peste munţi 
-, am luat tot materialul şi l-am împărtăşit lui Stoicescu fost coleg la Institutul de Istorie 
al Academiei. Este inutil să [cuv.nedescifrat] diferenţa dintre tânărul N.Stoicescu şi Ştefan 
Ionescu. Lucrarea lui N.Stoicescu are ici şi colo câteva scăpări din vedere, dar având în 
vedere că s-a epuizat aşa de repede el este pe punctul a o reedita şi a apelat şi la mine şi nu 
ştii cu ce drag fac aceasta" 14815

• 

La începutul anilor '60, George O.Florescu se găsea într-o adevărată efervescenţă 
publicistică: "Acum de curând a apărut un nou articol al meu în revista bisericească <<Glasul 
Bisericii>> pe nov.-dec.1961 cu privire la ctitorul bisericii Boteanu din Bucureşti. Peste 
vreo lună va apare o monografie asupra bisericii Sf.Spiridon Vechi, giuvaerul arhitectonic 
bucureştean de lângă fostul Teatru Regina Maria pe cheiul Dâmboviţei lângă fostele ruine 
ale viitorului Senat [ ... ]. I In nr.ultim al revistei <<Biserica ortodoxă română>> a lui 1961 a 
apărut o lucrare de pură ştiinţă sub trei nume: al meu, Paul Cemovodeanu şi Petre Ş.Năsturel, 
[cuv.nedescifrat] Lapidarul de la biserica Stavropoleos din Bucureşti. Este un studiu de 
erudiţie în care descriem cele 37 de pietre monnântale strânse aci, dând acolo unde pietrele 
se referă la personagii mai răsărite, interesante lămuriri. [ ... ] I Acum lucrez la o punere la 
punct cu privire la biserica Slobozia din preajma crucii lui Leon vodă din marginea căii 
Şerban Vodă" 14916 • 

După cum se vede din epistole, Dinu Tărtăşescu era avid de a şti cât mai multe despre 
strămoşii săi şi despre familiile înrudite, era - cu o expresie franceză plastică- un "chasseur 
d'ancetres". Pe de altă parte, chiar George D.Florescu era preocupat de a-i trimite lui Dinu 
146 " Vezi mai jos scrisoarea nr.2. Conterin\a avea să fie vadă lumina tiparului sub titlul Pe malul Pâmbovitei la 
obârsja Podului Mogosoajej jn anul 1804, în "Bucureşti. Materiale de Istorie şi Muzeografie", VIII, 1971, pp.357-
371. 
147 14 Ştefan Ionescu, Podul Mogosoajej - Calea Victoriei-, Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti, 1961. 
148 15 Vezi mai jos scrisoarea nr.2. 
149 1

• Vezi mai jos scrisoarea nr.2. 
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Tărtăşescu scrierile şi genealogiile sale, poate pentru a exista şi la el o copie în cazul în 
care s-ar fi pierdut bogata sa arhivă. La solicitarea lui Dinu Tărtăşescu, George D.Florescu 
îi trimitea spiţele inedite ale Brătienilor, Baloteştilor, Vlădeştilor, Tigvenilor - o ramură 
a acestora din urmă -, pe care "o pierdusem în dezastrul din 4.IV.44 de care ţi-am vorbit 
în scrisoarea precedentă. Am putut-o reface graţie unor însemnări ale mele aiurea în alte 
hârţoage ale mele" 15017. Familiile care îl interesau pe Dinu Tărtăşescu - pentru că se aflau 
în ascendenţa sa - erau şi printre strămoşii Brătienilor, cu care se înrudea de mai multe ori. 
Din familia boierească argeşeană Balotă descindea folcloristul Anton Balotă, amintit elogios 
de către genealogist: "Am cunoscut bine - scria George D.Florescu - pe unchiul mamei d
tale Grigore N.Balotă şi [cuv.nedescifrate] cu fiu-său Anton care este foarte doct pe vechile 
balade sârbeşti ori bulgare de prin veacurile XV şi XVI, în care este pomenit <<Voevodul 
Dan>>"1511s_ 

Informaţii de mare interes din această corespondenţă se referă la marea culegere de 
arbori genealogici, concepută şi realizată împreună cu Ioan C.Filitti: "Am copiat mai întâi 
noua spită alcătuită de mine a Vlădeştilor pe care nu am trimis-o părintelui Branişte dintr-un 
prim motiv că ea este inedită şi ţi-o împărtăşisem în chip prietenesc pentru studiile eventuale 
ci voi încerca, rugându-te a o purta numai pentru D[umnea]ta ca de altfel şi celelalte spiţe care 
fac parte din marea lucrare alcătuită de atâta amar de vreme alături de neuitatul meu prieten 
Ionel Filitti. I Trebuie să adaug că de ani de zile am reluat de control întins materialul meu 
de [cuv.nedescifrat] genealogie şi trebuie să spun că lucrarea mea la <<Indice>> la Institutul 
de Istorie a schimbat adesea complet mai des originile unor neamuri. Deh ! pe vremea când 
lucram cu Ionel Filitti nu am avut la îndemână decât regeste şi nu [cuv.nedescifrat] în traduceri 
integrale ale documentelor de la Academia R.P.R. şi Arhivele Statului din Bucureşti. Acest 
Corpus de documente păcătuieşte însă căci cei care l-au dirijat au exclus toate documentele 
publicate în diverse lucrări. La <<Indice>> am lucrat şi la strângerea unui important material 
particular pe lângă documentele publicate şi am chiar contribuit cu ce aveam în colecţiile 
mele de documente. Suplimentul la Corpus ajunsese la vreo 350 de documente la care doar 
de la mine au avut vreo o sută de copii şi traduceri mai vechi (sec.XVIII de la Lupu dascălul) 
şi într-o [cuv.nedescifrat] care să apară într-un proxim viitor Pleşia şi cu mine am înfăţişat 
lămuriri interesante"15219. Acel defect al colecţiei de Documente privind Istoria României 
(DIR) explică reluarea travaliului care a dus la Documenta Romaniae Historica (DRH). Imi 
amintesc că în conversaţiile numeroase pe care le-am purtat cu regretatul Dan Pleşia, a revenit 
adesea ideea însemnătăţii acestor indici pentru realizarea genealogiilor. 

Genealogia vechii dinastii domnitoare a Ţării Româneşti l-a preocupat pe George 
D.Florescu de-a lungul întregii sale vieţi. Interesul era atât de natură istoriografică cât şi 

personală, având în vedere faptul că atât el cât şi soţia sa numărau printre strămoşii lor 
membrii ai acesteia. Ideea că numele veritabil al dinastiei nu era cel de "Basarab" a revenit 
în istoriografia ultimelor decenii: a fost exprimată atât de Dan Pleşia cât şi de Constantin 
Rezachevici în diferite scrieri. Ea fusese însă afirmată mai înainte de către bătrânul istoric 
cu ghetre şi favoriţi, care scria lui Dinu Tărtăşescu la 7 ianuarie 1965: "E vorba de aşa-zişii 

150 17 Vezi mai jos scrisoarea nr.2. 
151 '" Vezi mai jos scrisoarea nr.2. 
152 1'1 Vezi mai jos scrisoarea nr.2. 
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Basarabi, nume nepotrivit căci ar trebui: <<Neamul lui Basaraba I>>. Am în faţa mea un 
<<cearceaf>> de hârtie cu descendenţa acestuia după noi şi migăloase puneri la punct în 
vederea unei lucrări mari la care lucrez cu un prieten mai tânăr foarte bine dotat şi ca ştiinţă şi 
ca memorie: Dan Pleş ia.[ ... ] I Din capul locului trebuie să plec de la o precizare că Basarab 
nu este un nume de familie ci un prenume pe care nu l-au purtat decât cel dintâi domn al 
Ţării Româneşti adică Basarab I din veacul al XIV-iea şi din scoborâtorii săi numai cei ai lui 
Dan I, fratele - pesemne mai vârstnic - al lui Mircea cel Bătrân" 1m0 • In continuarea scrisorii, 
George O.Florescu făcea distincţia între diferiţi purtători ai prenumelui "Basarab": Basarab I, 
Basarab II, Basarab III Laiotă, Basarab IV "Ţepeluş", Basarab V. Chestiunea interesa pe Dinu 
Tărtăşescu datorită descendenţei sale pe linie feminină - de altfel des întâlnită la boierimea 
moldo-munteană - din vechii dinaşti ai Ţării Româneşti. 

Preocupările istoriografice ale lui George O.Florescu nu îi puteau alunga necazurile 
pricinuite de sănătatea precară a unor membri ai familiei sale şi care ameninţau să

i destabilizeze atmosfera necesară studiului. La 28 martie 1970, George O.Florescu scria 
lui Dinu Tărtăşescu: " ... gravitatea unei stări foarte îngrijorătoare a fiului meu de care ştii 
că suferă de o surditate încă de la vârsta de doi ani care s-a mai complicat în urmă cu o 
imposibilitate a mersului, cu dureri acute în gambe şi infiltraţiuni musculare în omoplaţi şi 
coloane vertebrală. Internat acum mai bine de o lună într-un spital, doctorii s-au străduit să 
descopere de unde vine răul şi au constatat o infecţiune cu stafilococi, afecţiune foarte greu de 
lecuit, ştiinţa medicală neaflând până azi a scăpa de acest rău pe rarii pacienţi loviţi din senin 
de recrudescenţa infirmităţii" 15421 • La 4 aprilie 1970 - în aceeaşi epistolă- adăuga: "lnainte de 
a încheia această scrisoare nu voi mai insista asupra neajunsurilor cu internările prin spitale a 
bietului meu Gheorghe- Ion. Nu mai departe de azi de dimineaţă 1-a ridicat cu Salvarea dintr
un spital pentru a-l duce într-altul şi doctorii tot n-au ajuns să descopere de unde vine răul". 

La 30 ianuarie 1970 adăuga, în aceeaşi scrisoare: "In timpul cât am stat în răstimpul 
din ianuarie până pe la începutul lui martie m-am îndeletnicit a pune ordine în voluminosul 
material genealogic strâns în decurs de aproape o viaţă de om ... Literele A - P (inel.) 
sunt trecute pe curat în 3 bibliorafte voluminoase încât controlul celor 9 [cuv.nedescifrat] 
D[umi]tale s-ar rezuma pentru moment la 5 răspunsuri lăsând cele la [cuv.nedescifrat] când 
voi controla literele de la R - Z încă necopiate pe care le am cu multe adaosuri manuscrise 
ale mele deseori scrise la repezeală şi dec_i nu prea citeţe". Câteva luni mai târziu, în 16 iunie 
1970, Dinu Tărtăşescu îi scria lui George O.Florescu: "Deocamdată nu te mai asaltez cu 
nimic, fiindcă te-am întrebat destule în prima scrisoare. Dar ceva mai târziu, dacă nu vin eu în 
Bucureşti, îţi voi trimite spre verificare planşele Rudenilor, Păienilor şi Buiceştilor. Nu sunt 
vinovat că D[umnea]ta eşti singurul calificat să pui punctul pe i" 15522 • 

Mărturia epistolară asupra monumentalei culegeri de genealogii munteneşti şi olteneşti 
este foarte preţioasă. Ea aruncă o nouă lumină asupra lucrării genealogice în curs de apariţie 
coordonate de Mihai Dim.Sturdza. Născut în 1934 - aparţinând aşadar altei generaţii decât 
George O.Florescu-, plecat din ţară la începutul anilor '60, este iniţiatorul unei alte culegeri 
genealogice care pare să dubleze vechiul - dar nu şi depăşitul - travaliu al lui Ioan C.Filitti, 

153 "'Vezi mai jos scrisoarea nr.3. 
154 21 Vezi mai jos scrisoarea nr. 5. 
155 22 Vezi mai jos s~risoarea nr.6. 
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George O.Florescu, Emanoil Hagi-Mosco şi Dan Pleşia. De acest fapt era foarte conştient 
Dan Pleşia care alături de un alt cercetător foarte competent al genealogiilor munteneşti 
- precum şi moldoveneşti-, l-am numit pe Alexandru V.Perietzianu-Buzău, emiteau opinii 
foarte critice la adresa amintitei persoane ce datorită unor motive extraştiinţifice se bucură 
de un fel de imunitate profesională ... Poate că este cazul ca impostura lui Mihai Dim.Sturdza 
- înveştmântată în haine princiare - să fie totuşi dezvăluită. Dar să nu facem "atacuri" ad 
personam ! Să comparăm volumul apărut15621 cu pasajul de mai jos: la 30 iunie 1970, George 
O.Florescu scria lui Dinu Tărtăşescu: "Inainte de a intra în materie trebuie să te înştiinţez 
că încă înainte de a avea accidentul idiot în ziua de 2 iunie 1968 <împlinisem în ajun 75 
ani de viaţă> [când George O.Florescu şi-a fracturat femurul] m-am apucat a-mi copia pe 
curat întreaga mea lucrare a genealogiei familiilor din Ţara Românească, vechiul manuscris 
fiind inutilizabil chiar mie fiind plin de adnotaţii, deseori adevărate ieroglife. Vechea lucrare 
însuma vreo 700 şi ceva în plus tabele. De data aceasta le-am orânduit pe bibliorafte în 
format mai mare, redijate cu multă atenţie la caligrafiere. Perfectarea acestei lucrări a fost 
încheiată acum vreo lună şi însumează mai bine de 1000 tabele căci familii ca: descendenţii 
lui Basarab I, Cantacuzinii, Catargieştii, Ghikuleştii, Suţuleştii, Rosetti şi multe altele care
mi scapă în această listă necesitau între I O - 20 tabele cu trimeterile respective pentru a 
uşura continuitatea. Toată lucrarea este în cinci bibliorafte de la A - Z, fiecare de grosimea 
unui lat de mână. I După mine lucrarea este un unicat [subl.mea] în ţara noastră şi este mult 
completată faţă de ce aveam anterior căci am trebuit să analizez fiecare tabelă în parte, 
prin urmare vechiul manuscris pe care-l avusese răposatul meu prieten cu care lucrasem în 
scurgere de mai bine de douăzeci de ani (e vorba de Ionel C.Filitti stins din viaţă de aproape 
un sfert de veac) nu mai era la punct" 15724 • S-a văzut ce s-a întâmplat cu "unicatul", pe numele 
cui a apărut şi va continua probabil să apară ... 

Ampla culegere de arbori genealogici a lui George O.Florescu şi Ioan C.Filitti conţine 
"multe - multe informaţii din arhive particulare procurate de mine [George O.Florescu], 
arhive care mai toate - ca să nu afirm chiar toate - sunt azi tăcute fum şi cenuşă încă din 
1944 în august". De altfel, bătrânul istoric şi genealogist îşi amintea cu nostalgie de vremurile 
de demult: " ... aş putea să mă laud că azi sunt singurul care poate spune că frecventează 
Academia şi Arhivele Statului de mai bine de 50 de ani şi că sunt singurul pe întreaga ţară 
care are marele premiu <<Năsturel>> înfiinţat în mijlocul celei de a 2a jumătăţi a veacului 
XIX, decernat o primă oară la 1915 lui I.C.Filitti pt. Domniile sale regulamentare la 1915 şi 
a doua oară la 1943 mie pentru lucrarea asupra mărturiilor domneşti de la 1386 la 1495. Ţin 
totodată să amintesc că nu am tăcut nici cea mai mică ingerinţă cu privire la această deosebită 
distincţie[ ... ] I Suma care mi s-a dat: 3000 lei, nu am primit-o şi am tăcut-o retorsibilă asupra 
Academiei Române pentru cea mai bună lucrare genealogică sub numele de Premiul Dimitrie 
O.Florescu căci la umbra părintelui meu mi-am început cariera de genealogist"15825

. 

Consideraţia lui Dinu Tărtăşescu faţă de mai vârstnicul său prieten este atitudinea care 
străbate întreaga corespondenţă. Ea este exprimată direct - Dinu Tărtăşescu scria lui George 
O.Florescu, în 12 aprilie 1971: "Aşa de interesantă apare istoria ţării în lumina legăturilor 

156 " Vezi mai sus nota nr.6. 
157 24 Vezi mai jos scrisoarea nr.7. 
158 i; Vezi mai jos scrisoarea nr. 7. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



72 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXI 

de familie, încât numai un analfabet ar putea considera această muncă titanică de clarificare 
documentară drept o inutilitate. Dacă regret ceva este că nu m-am destinat acestor cercetări şi 
că am pierdut vremea cu preocupări prozaice. I Eu îţi doresc multă multă sănătate, ca să vezi 
opera D[umi]tale încununată de succes (publicarea) cât mai curând" 15926

• 

Intr-o epistolă din 6 iunie 1972, trimisă de George O.Florescu lui Dinu Tărtăşescu, este 
amintită înfiinţarea Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie de pe lângă Institutul de 
Istorie "N.Iorga", în contextul următor: "Lucrarea mea asupra Mărginenilor o am doar într
un singur exemplar tăcut şi el cam ferfeniţă ca şi exemplarul meu al Craioveştilor. Despre 
acest neam mi-am dresat mai multe spiţe, foarte interesante, cu privire la încuscririle cu alte 
familii bătrâne ale Ţării Româneşti. Poate că aceste spiţe de încuscriri ar fi bune pentru un 
studiu în eventuala publicare a unei reviste a marei sectii genealogice înfiintate anul trecut de 
Academia R.S.R. [subl.mea]"' 6027

• Instituţionalizarea preocupărilor de acest gen a fost premisa 
participării membrilor Comisiei la manifestări internaţionale, după mulţi ani de izolare 
impusă de regim. Astfel George O.Florescu, membru fondator al Comisiei, a participat cu o 
comunicare la cel de-al XI-iea Congres Internaţional de Heraldică şi Genealogie de la Liege: 
"Am colaborat în limba franceză la o lucrare mai mult personală. I Printre multiplele subiecte 
propuse pt. genealogişti şi heraldişti a fost şi un subiect care suna: <<Cinq generations de 
membres d'une ancienne fami/le roumaine a travers Ies portraits et Ies photos d'epoque 
(XVI/le - XXe siecle)>>. Majoritate din colegii mei din secţiunea genealogico-heraldică a 
Academiei mi-au propus să prezint cele 5 generaţii a familiei mele plecând de la fiul meu cel 
mai tânăr care are asemănare cu mine" 16128

• 

Ultima scrisoare a lui George O.Florescu către Dinu Tărtăşescu - scrisă în limba 
franceză - datează din 23 ianuarie 1975 (scrisoarea nr.13). Istoricul avea să înceteze din viaţă 
în anul următor, la 25 octombrie 1976. 

Scrisorile 

1. George O.Florescu către Dinu Tărtăşescu: 

Dragă prietene, 

159 26 Vezi mai jos scrisoarea nr.8. 
160 21 Vezi mai jos scrisoarea nr. I I. 

"Bucureşti 

Azi duminică 19 august 1962 

161 '"Vezi mai jos scrisoarea nr. I I. George O.Florescu a mai consacrat şi alte lucrări familiei sale: .!2!!!niln!.. 
G.Florescu 1827 - 1875, în "Ilustraţia", anul XVI, nr.135-141, mai-oct.1927; Documente privitoare la familia 
~.în "'Revista Istorică'', anul XVII, nr. I 0-12, oct.-dec.1931; Istoricul unei vechi case bucurestene Casa 
Florestilor din mahalaua Scortarului, în "Bucureştii Vechi", I-V, 1930-1934, pp.56-69; Despre mosia Floreasca 
- Colentina si biserica ei, în "Gazeta Municipală", 8 mai 1938; Date privind viata si activitatea publicistului 
Bonifaciu Florescu ( 1848 - 1899) (în colaborare cu Paul Cernovodeanu şi Horia Nestorescu), în "Revista de 
Istorie şi Teorie Literară", "Steluta" - cânt al dorului de patrie I 1853), în "Studia et Acta Musei <<Nicolae 
Bălcescu»", Bălceşti pe Topolog, 1969, pp.113-132; Dimitrie G Florescu li I n slujba tării, în "Studia et Acta 
Musei <<Nicolae Bălcescu»", voi.II-III, Bălceşti pe Topolog, 1970-1971, pp.181-192. 
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Rândurile d-tale primite azi de dimineaţă mi-au umplut inima de o bucurie nespusă şi 
au fost totodată şi o liniştire sufletească căci deh ! în vâltoarea vremurilor - într-un răstimp 
de aproape două decenii - multe şi mărunte s-au înşirat de-a lungul lor, cu toate că eu nu sunt 
un adept al adagiului francez: <<Loin des yeux, loin du coeur>>. Intr-adevăr că fraza cu care 
începe celebra poezie a lui Schiller: <<Die schăne[n] Tage von Aranjuez !>> pe care mi-o 
evoci şi d-ta, o pot traduce în graiul nostru: <<A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi nu s-ar 
povesti>>. 

Şi totuşi în aceşti mai bine de douăzeci de ani, adesea - oh ! chiar foarte <<adesea>> 
- numele d-tale a fost pe buzele mele. Am întrebat în dreapta, în stânga, de fiinţa d-tale, dar 
nu am putut afla nimic ... concret. 

In fine acum liniştea a intrat în sufletul meu. Eşti departe, dar ... eşti ! <<Et c 'est tout 
dire>>. Din cele ce-mi scrii am înţeles între rânduri că şi D-ta ai fost răzleţit de mulţi, păstrând 
totuşi - ma/gre el contre tout - acea dragoste a trecutului care ne-a legat aşa de strâns pe 
vremea când eram la fostul Muzeu Municipal al oraşului Bucureşti. Despre acesta am scris 
în 1944 o scurtă evocare sub titlul: <<Casa cu Lanţuri>> 16229 • Avut-o ai vreodată şi dacă: Nu 
! scrie-mi te rog neîntârziat căci dacă din alte tipărituri ale mele nu mai e ţipenie la mine, din 
cea de mai sus mai stăpânesc câteva exemplare căci ce aveam din Vechiul Bucuresti 16

JJ
0 şi din 

multe altele anterior, lipsa lor o datorez <<păsărilor ucigătoare>> care mi-au răvăşit vechea 
mea locuinţă văduvindu-mă de multe amintiri scumpe ale trecutului, dar mai presus de toate 
luându-mi pe vecie pe a doua a mea fiică. 

Scăpat, ca prin minune, din dezlănţuirea neomenoasă din ziua de 4 aprilie 1944 (o 
înlănţuire, parcă fatidică, de patru cifre 4) a păsărilor ucigătoare de care aminteam mai sus, 
mi-am strâns rămasurile şi azi nu pot decât să mulţumesc Eternului Stăpân că mi-a lăsat 
mintea întreagă pentru a-mi împlini ţelul unei vieţi pe care am închinat-o ştiinţei <<Istoriei>> 
ţării, când deh ! din amurgul lui iunie a anului curgător am intrat şi eu în al 701

•• an de viaţă. 
Marele premiu Năsturel pe care Academia Română mi l-a dat în 1943 164

)
1 a fost pentru 

mine chezăşia strădaniilor mele de atunci până acum şi pe viitor cât mintea-mi va fi încă 
trează, a studiului pe cât se poate de amănunţit al trecutului nostru. 

Am lucrat şapte ani la Institutul de Istorie al Academiei R.P.R. până la data pensionării 
mele în 1956. Lucram asiduu la indicele marilor colecţii de documente Hurmuzaki (nu a fost 
tenninat), Acte şi fragmente de Iorga (a rămas în manuscris la maşină nepublicat), Studii şi 
documente Iorga (de asemenea) şi în fine Documentele pentru Istoria României editate de 
Academia R.P.R. Acestor lucrări le-am dat tot aportul meu de cunoştinţe strâns în decurs de 
o viaţă de om. Indicele alfabetic al numelor proprii pentru răstimpul de la sec.XIV - 1600 
numără vreo 1500 pagini, iar cel al răstimpului de 25 de ani ai începutului secolului al XVJJ[
lea], 1600 pagini. Nici unul din acestea nu a fost încă publicat şi vorba francezului este foarte 
adevărată: <<A que/que chose ma/heur est bon !>> Din studierea amănunţită a mii de acte 
publicate măcar cu traduceri complete (vorbesc doar pentru fosta Ţară Românească, căci 
162 ,., George O.Florescu, Casa cu Lanturi-casa Cretulescu-Cantacuzjno-Moruzj, în "Anuarul Comisiunii 
Monumentelor Istorice pe 1943", 1946, pp.101-114. 
163 ~·Idem, Din vechiul Bucuresti Biserici curti boieresti sj hanuri după două planuri inedite de la sfârsitul 
veacului al XVIII-iea, Bucureşti, 1935. 
164 11 George O.Florescu a primit premiul "Năsturel" al Academiei Române pentru cartea sa Divanele domnestj 
din lara Românească I I 1389 - 1495). 
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Moldova a fost lăsată pe alte mâini şi indicele nici până azi nu s-a împlinit) am trebuit să fac o 
revizuire a amânduror indici apelând la strădaniile identice cu ale mele a[le] unui tânăr foarte 
<<cald>> Dan Pleşia 16m. Azi indicele alfabetic, pentru fiecare grupă, este în fiinţă doar în foi 
bătute la maşina de scris slujind exclusiv Institutului pentru studiile membrilor lui. 

Imi mai îngădui a-ţi împărtăşi că la plecarea mea din Institut ca cercetător ştiinţific 
fiind scos la pensie, am fost propus de conducerea acestui Institut, anexă a Academiei R.P.R., 
la decernarea unei pensii personale pentru aportul [pe] care l-am adus ducerii la bun sfârşit 
a acestui indice specificându-se chiar că fără aportul meu acest indice nu s-ar fi putut face. 
Propunerea a fost făcută, dar nu a fost perfectată până azi încât eu trăiesc dintr-o pensie de 
om care a împlinit 25 de ani de serviciu şi cred că este "useless" a mai pune punctele pe i în 
ceea ce priveşte existenţa totuşi: pour ne pasfaire de/aut a ce quej 'appel/e <<la Science>> 
a laquelle je me suis voue une vie entiere, qui ne permet point sa commercialisation car: 
la Science doit circuler. Je suivrai man idee jusqu 'aujour oit l 'on me mettra entre Ies cinq 
planches 166JJ. 

Şi aşa fiind mă aflu azi [cuv.nedescifrat] aş putea spune: cercetător ştiinţific onorific 
al Academiei R.P.R., al Institutului de Istorie al sus-zisei Academii, al Muzeului de Istorie al 
oraşului Bucureşti, ba fiind chemat şi la Direcţia Monumentelor Istorice şi când este nevoie 
la Patriarhie, biserică, mănăstiri etc. Şi-ţi voi mărturisi liniştit că mă simt fericit că pot să 
aduc aci şi colo câte-o rază de lumină în timpuri când pământul ţării noastre a dat la iveală în 
răstimpul de la 1944 până azi vestigii de o valoare enormă; şi aş putea spune chiar mondială: 
[cuv.nedescifrat] primul papirus găsit în Europa, toate celelalte fiind doar aflate în Egipt. Să 
[nu] mai vorbim de mozaicul şi staţiunile splendide aflate la Constanţa. 

După această, aproape, profesie de credinţă ce ţi-o fac ~i pentru care te rog să mă ierţi, 
nevoind să te inoportunez mai mult, reţinând totuşi o intervenţie viitoare de a adânci unele 
chestiuni de care-mi scrii; în dorinţa însă de a-ţi face cunoscut, cât de neîntârziat, bucuria mea 
de a vorbi cu D-ta îţi trimet gândurile mele cele mai prieteneşti 

George O.Florescu" 

2. George O.Florescu către Dinu Tărtăşescu 

"1 septembrie 1962 

Dragă 0 1
• Tărtăşescu 

Intorcându-mă adineauri de la Institutul de Istorie al Academiei unde îmi petrec mai 

165 " Despre Dan Pleşia, vezi Mihai Sorin Rădulescu, Genealogia românească Istoric sj bibliografie, Brăila, 
Editura Jstros a Muzeului Brăilei, 2000, pp.94, 98-99. 
166 " "Pentru a nu prejudicia ceea ce eu numesc <<Ştiinţa>> cllreia m-am dedicat o viafll întreaga, care nu 
îngăduie comercializarea sa, pentru cll: Ştiinfa trebuie să circule. lmi voi urmări ideea până în ziua în care voi fi 
pus între cinci scânduri" (traducere de mine). 
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toate dimineţile citind documentele de la Leon vodă adică dintre anii 1631-2 pentru un lung 
studiu pe care-l fac în legătură cu bătălia de la 23 august 1631 dintre acest domn al Ţării 
Româneşti cu boierii olteni răzvrătiţi împotriva lui. 

Ca fost colaborator ştiinţific - până în 1956 când am fost pensionat de sus-amintitul 
Institut şi îndrumat pe linie moartă pentru acest înalt for de cultură - am totuşi accesul la 
materialul încă inedit - măcar pentru cel de la Academie şi Arhivele Statului - ce urmează 
anului 1625, an până la care au fost duse publicaţiile Academiei R.P.R. ale tuturor documentelor 
ţării. Şi pot spune că dacă uneori vechile acte ale veacurilor XVI şi cele anterioare, al XV1ea, 

sunt cam prolixe, adesea în veacul [al] XVI11<• apar acte care statornicesc lucruri interesante 
şi uneori chiar nebănuite şi necunoscute. 

Toţi cei cari am scris înainte de 1952, ne-am sprijinit pe copii şi regeste aflate în 
<<Creşterea Colecţiilor>> editate de fosta Academie Română. De mult mi-am dat seama 
că aceste regeste sunt incomplete şi denotă un [cuv.nedescifrat] - uneori catastrofal - de 
uşurinţa cu care s-a lucrat în trecut chiar la acel înalt for de cultură. <<Et voi/a pourquoi ii y 
a une masse de choses a refaire>>. 

Dar înainte de a intra în ceea ce avem de vorbit, [cuv.nedescifrat] să punem unele 
lucruri la punct. 

Bucuria pe care am avut primind <<voire signe de vie>> la 19 al lunii trecute a tăcut 
că ţi-am răspuns îndată lăsând pentru o dată ulterioară eventualul răspuns scris la întrebările 
puse în rândurile d1•1<. Şi cum zicala franceză glăsuieşte <<l 'occasion fait le larron>>, nu 
d1

• ai beneficiat de lămuriri ci ... părintele Marin Branişte de la care am primit o scrisoare 
la 25 al aceleiaşi luni. Imi cerea lămuriri cu privire la Zamfira soţia lui Nicolae Tărtăşescu, 
dându-mi şi indicaţiile [cuvânt nedescifat] acestor lămuriri. Incepusem să studiez chestiunea 
şi din masiva tabelă a Vlădeştilor - pe care nu mai îmi aduc aminte dacă unele descendenţe 
mascule nu vor fi dintr-o spiţă sau alte informaţii ale d1• 1e - şi dresasem o spiţă scoborâtoare 
de la Pârvul vistierul, fratele lui Badea Vlădescu!, ascendenţii neinteresând în cauză. Cum 
acea Zamfira (care nu ştiu dacă s-a numit Prisiceanu sau Vlădescu) a avut o mulţime de fraţi 
şi surori lăsând de-o parte descendenţele feminine, am tăcut încă două tabele de Vlădeşti, 
neatacând pe Prisicenii scoborâtori din amintitul Pârvul vistier pe cari mi se pare că nu-i mai 
întâlnim la începutul secolului trecut, <<et pour cause>>; erau stinşi. 

Cum chestia Vlădeştilor interesa mai mult pe părintele Branişte decât pe D1
•, mă iartă 

dacă am îndrumat întreg materialul acestuia şi nu D1•1•, dar aceasta nu vrea să zică că nu-ţi 
stau la dispoziţie. 

Şi iată ajunşi la a doua a D1
•
1
e scrisoare pe care am citit-o cu aceeaşi dragoste ca pe 

prima şi voi căuta să-ţi răspund pe cât cunoştinţele mele vor fi la înălţime. 
Imi pare bine că ai putut să petreci câteva zile în alte sfere de gândire decât cele 

<<jurnaliere>>. <<On a besoin souvent d'une detente>>. Şi sunt sigur că ai avut-o. 
Şi eu combinasem o excursie la Bălceşti cu un prieten bun Paul Cernovodeanu şi 

cu D'" Cornelia Bodea. Ei au o lucrare foarte masivă cu privire la Nicolae Bălcescu 16734 la 
care am contribuit cu tot ce aveam ca manuscrise cu privire la legăturile marelui istoric cu 
familia mea. Cum amândoi prietenii mă socoteau ca un mai bun paleograf ca ei, era vorbă să 

167 " Cornelia Bodea, Paul Cernovodeanu, Horia Nestorescu-Bălceşti, Vatra Bălcestilor Studiu si documente, 
Bălceşti pe Topolog, 1971. 
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căutăm cercetare unor acte vechi aflătoare pe la oameni din regiune. Toată [cuv. nedescifrat] 
noastră a căzut însă în apă fiind înştiinţaţi în ajunul plecării noastre că nu puteam găsi ceea 
ce căutăm. 

Imi vorbeşti de publicări prin reviste. 
Nu-ţi voi ascunde că de la ultima mea lucrare de dinainte de 1944, adică de la 

<<Divanele domneşti>>, cinstită de fosta Academie Română cu marele premiu Năsturel 
[cuvinte nedescifrate] de la 1915, nu mai am putut să editez nimic. Am ţinut o conferinţă în 
1958 prin februarie la Muzeul de Istorie al oraşului Bucureşti. O intitulasem: <<La obârşia 
Podului Mogoşoaiei la 1804>>. Plăcuse mult şi am fost insistent rugat să recidivez şi prin 
martie al aceluiaşi an am ţinut-o din nou la clubul muncitorilor din Invăţământ. Am avut 
un auditoriu numeros, într-o sală publică: fostul local al Senatului de pe fostul bulevard 
Elisabeta, lângă fostul Minister al Lucrărilor Publice, mai bine de 250 de persoane şi am fost 
lung aplaudat, dar m-am ales doar cu acestea căci m-am străduit luni de zile s-o public şi o 
mai am şi azi încă în manuscris. 

Văzând că nu pot să ajung la un rezultat mai concret, m-am îndeletnicit şi o mai fac 
şi azi cu conştiinţa împăcată că-mi fac o datorie faţă de un punct al meu de vedere: Ştiinţa 
[cuv.nedescifrat] să circule şi nu ai dreptul să o păstrezi [cuv.nedescifrat] pentru a o duce 
mâine, poimâine într-altă lume când vei părăsi pe aceea de azi în cele cinci scânduri. Şi am 
pornit să aduc ceva lumină acelor care ieşiţi din întunerec vor să strălucească. Rezultatul: am 
ajuns un fel de cercetător ştiinţific onorific al mai tuturor institutelor de cultură din Capitala 
ţării. Când într-o convorbire ad-hoc am spus în treacăt că Radu Popescu 16m mai era numit 
şi Catalan, mi-a venit la urechi prin cineva că am fost consultat din partea lui Perpessicius 
la Tudor Vianu. Primul întrebând pe al doilea dacă ştie de acest <<nickname>> al celui mai 
însemnat cronicar al Ţării Româneşti. Al doilea a răspuns categoric că nu a auzit niciodată 
şi firesc era să puie şi el întrebarea: dar de unde ai aflat aceasta. Şi Perpessicius i-a pronunţat 
numele meu. Răspunsul lui Tudor Vianu m-a umplut totuşi de bucurie: <<Dacă F. a spus-o 
atunci să ştii că aşa e căci F. ştie multe>>. 

Dar în împlinirea ţelului meu am dat şi greş. Aşa a fost cu un biet Ştefan Ionescu, 
fost ziarist pe vremuri, şi verzi şi albastre şi chiar în urmă roşii. Voia musai să pună în [cuv. 
nedescifrat] fostul Pod al Mogoşoaei şi [cuv.nedescifrat] la mai bine de doi ani i-am dat din 
cunoştinţele mele asupra trecutului celui mai însemnat <<pod>> al Bucureştilor. A ţinut şi 
o conferinţă la amintitul muzeu unde ajunsese să fie funcţionar din tagma ştiinţifică, dar a 
vorbit numai de câteva hanuri de-a lungul <<podului>> uitând altele. Am crezut că la discuţii 
să completez unele lacune căci de un istoric al Podului Mogoşoaei nu se poate vorbi într-o 
singură prelegere. Cum istoricul Podului Mogoşoaiei a fost o dorinţă demult a mea - sunt 
mai bine de 30 de ani - atunci când a apărut broşura prea [cuv.nedescifrat] care se distinge 
de istoriograful prim al Bucureştilor [G.I.Ionnescu-Gion] doar prin prenumele său, mi-am 
procurat-o la ştandul muzeului din fostul Palat Suţu, peste drum de spitalul Colţea, ferm 
convins că acolo voi găsi ce râvneam de atâta vreme, căci în istoricul Podului Mogoşoaei 
pâlpâia ceva din mine. Ei bine, îţi voi spune că am fost revoltat citind minimalizarea, 

168 i; Vezi, de asemenea, George O.Florescu, lnaintasii români ai lui Radu Popescu Cronicarul, în "Arhiva 
Genealogică Română", Bucureşti, 1944, pp.67-69; idem, Diti:rite neamuri de boieri zisi: <<din Popesti», i.l1.i.lk!:n, 
pp.69-70. 
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ridiculizarea şi noianul de inexactităţi citite ba într-o notă, chiar o critică <<a la roumaine>> 
la adresa mea şi pomenirea doar a două lucrări ale mele fără amintirea măcar undeva că unele 
lucruri <<etaient demon cru>>. I-am scris autorului cărţii o scrisoare. Şi în loc ca să facă ca 
Henric IV la Canossa am primit o avalanşă de insulte. 

Sunt totuşi foarte recunoscător unui tânăr, N.Stoicescu, care a publicat în septembrie 
1961 o lucrare foarte meritorie: Repertoriul bibliografic al Monumentelor istorice ale orasului 
Bucureşti. A apelat şi el la mine şi am făcut la fel ca cu Ştefan Ionescu. Lucrarea a apărut în 
editura Academiei R.P.R. în condiţii optime de tipar şi a fost vândută ca pâinea caldă încât nu 
am decât exemplarul dedicat mie de autor. Pe vremea când era tânăr lucra la monumentele 
bibliografice, eu încheiasem o punere la punct amplă a fostului meu Din vechiul Bucuresti 
din 1935. Cum îmi închipuiam că voi avea greutăţi a-l reedita, am luat tot materialul şi l-am 
împărtăşit lui Stoicescu, fost coleg la Institutul de Istorie al Academiei. Este inutil să [cuv. 
nedescifrat] diferenţa dintre tânărul N.Stoicescu şi Ştefan Ionescu. Lucrarea lui N.Stoicescu 
are ici şi colo câteva scăpări din vedere, dar în vedere că s-a epuizat aşa de repede el este pe 
punctul a o reedita şi a apelat şi la mine şi nu ştii cu ce drag 'fac aceasta. 

Imi spui că nu ai avut niciodată Din vechiul Bucuresti. II [cuv.nedescifrat] în 1000 de 
exemplare din care vreo o sută au fost puse pe piaţă iar o sumedenie am împărţit ici şi colo. 
N.Stavilă, editorul prieten cu mine, mi-a făcut şi vreo 30 exemplare pe hârtie din aceasta 
gălbuie din care nu mai am nici un exemplar. Din lucrare nu posed decât două exemplare căci 
restul de vreo două sute ce le-am avut în casă, au căzut pradă bombelor din 1944. Şi de altfel 
conţinutul nu mai este [cuv.nedescifrate] astăzi. 

[Cuv.nedescifrate] că din lucrările mele îţi lipseşte <<Basarabii>>, dar nu ştiu la care 
lucrare anume faci aluzie căci ceva special sub acest titlu nu am publicat. Să fie oare lucrarea: 
Un inel domnesc 16936 unde într-adevăr vorbesc de voievozii Radu ai veacului al XVI-iea ? 
[Din pricina lecţiunii incerte omit o frază]. Cu mare plăcere îţi voi trimite în curând eu cele 
pe care le voi găsi în mai multe exemplare. Ce fac totuşi atunci, că dacă pot să-mi îngădui 
a recomanda o lucrare a mea, este cea cu privire la alaiul şi înmormântarea lui Alexandru 
N.Suţu Vodă la 20 ianuarie 1821 care a apărut în extras din revista <<Urbanismul>> 17037

• 

Această lucrare este total epuizată şi o părere foarte bună încă şi azi ca localizare [sic]. 
Cât priveşte alte lucrări. Acum de curând a apărut un nou articol al meu în revista 

bisericească <<Glasul Bisericii>> pe nov.-dec.1961 cu privire la ctitorul bisericii Boteanu din 
Bucureşti 17138 • Peste vreo lună va apare o monografie asupra bisericii Sf.Spiridon Vechi 17239

, 

giuvaerul arhitectonic bucureştean de lângă fostul Teatru Regina Maria pe cheiul Dâmboviţei 
lângă fostele ruine ale viitorului Senat (azi se ridică aci un imens bloc de 17 etaje <<une tour 
de Babei>> care noaptea este [cuv.nedescifrat] de la al cincilea cat de jos în sus ... Et pour 
cause !). 

169 '"George O.Florescu, Un inel domnesc din veacul al XVI-iea si câteva consideratii noi cu privire la neamul 
Basarabilor din acel veac, Bucureşti, 1940. 
170 17 Idem, Alaiul de înmonnântare al lui Alexandru Nicolae Sulu Yoevod la 20 ianuarie 1821, în "Urbanismul", 
IX, nr.11-12, 1932. 
171 '"Idem, Din istoricul bisericii fostei mahalale a Boteanului zisa si mahalaua Bisericii cu Brad si mahalaua 
Bradu- Boteanu, în "Glasul Bisericii", anul XX, nr.11-12, nov.-dec.1961, pp.1020-1028. 
172 „ Idem, Din istoricul bisericii Sf Soiridon cel Vechi din Bucuresti, în "Glasul Bisericii", anul XXI, nr.1-2, 
ian.-li:br.1962, pp.136-150. 
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In nr. ultim al revistei <<Biserica Ortodoxă Română>> a lui 1961 a apărut o lucrare de 
pură ştiinţă sub trei nume: al meu, Paul Cernovodeanu şi Petre Ş.Năsturel, [cuv.nedescifrat] 
Lapidariul de la biserica Stavropoleos din Bucuresti. Este un studiu de erudiţie în care 
descriem cele 37 de pietre mormântale strânse aci, dând acolo unde pietrele se referă la 
personagii mai răsărite, interesante lămuriri. 

Precum vezi activitatea mea publicistică începe aproape la douăzeci de ani cât am stat 
împreună. 

Acum lucrez la o punere la punct cu privire la biserica Slobozia din preajma crucii lui 
Leon vodă din marginea căii Şerban Vodă. 

Nu mai intru în alte detalii căci deja epistola mea este mult prea masivă şi nici nu am 
abordat chestiunile care te interesează. 

Ţin să adaug încă un lucru. Iţi lipseşte, îmi zici, Craiovestii lui Filitti 17140
. Vreau să 

cred că mi se vorbeşte de <<Banatul Olteniei>>, extras din <<Arhivele Olteniei>> la 1931 
[sic] şi nu de <<Craioveştii>> lui din <<Convorbiri literare>>17441 care n-au apărut niciodată, 
aş zice: bogdaproste [sic]. 

Sunt şi cu Banatul lui Filitti unele greşeli de care nu poate fi acuzat căci el nu putea să 
ştie existenţa documentului din 1579 mai 17 care este cheia întreagă a tuturor Craioveştilor. 

Nu [cuv.nedescifrat] aci căci aş putea să mai aştern verzi şi uscate ee hârtie. Textul 
de mai sus l-am scris fragmentar căci l-am început înainte de masa de prârTZ, l-am continuat 
după aceea, m-am [multe cuv.nedescifrate] încât nu am putut să studiez toate problemele care 
mi lepui. 

[Cuv.nedescifrat] familia Răteştilor, ştiu că este undeva în Studii si documente la 
Iorga un document cuprinzând pe membrii acestei familii, ea fiind coborâtoare dintr-un Radu 
voevod. Mi-a părut întotdeauna azi ceva [cuv.nedescifrat] şi Filitti a studiat-o, apoi eu numai 
pe bază de documente fără să ajungem la un rezultat satisfăcător. Ulterior cum m-am pus cu 
legături strânse cu Dan Pleşia, foarte bine preparat pentru chestiunile genealogiei secolelor 
XV şi XVI, o să stau cu el de vorbă să văd ce are el căci [cuv.nedescifrate] care cred să fie 
de mare folos acum. 

Cred că mai simplu ar fi să-ţi trimet o copie a spiţei mele a Răteştilor ce porneşte de 
la Ştefan vei vistier tatăl lui Vintilă din Răteasca de la sfârşitul veacului al XVI-iea şi în care 
am trecut unele precizări pe care mi le-ai dat D1

•, mi se pare. 

Sâmbătă 5 septembrie 19 .. 
dimineaţa 

lată că a trecut o săptămână şi mă iartă de această întârziere. Explicaţia o vei găsi-o în 
pachetul de spiţe ce anexez alături de această lungă epistolă. 

Am copiat mai întâi noua spită alcătuită de mine a Vlădeştilor pe care nu am trimis-

173 40 Studiul lui l.C.Filitti, Banatul Olteniei si Craioyestii, a apărut initial în "Arhivele Olteniei", sub forma de 
episoade, de-a lungul anului 1932. 
174 41 Idem, Craioyestii în "Convorbiri literare", XLIV, nr.3, 1922, pp.193-228; nr.4, pp.292-320; nr.S, pp.398-
416. Expresia "n-au apărut niciodată" se refora probabil la publicarea acestui serial sub forma de extras/broşură. 
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o părintelui Branişte 17542 dintr-un prim motiv că ea este inedită şi ţi-o împărtăşisem în chip 
prietenesc pentru studiile eventuale ci voi încerca, rugându-te a o purta numai pentru D1

• ca 
de altfel şi celelalte spiţe care fac parte din marea lucrare alcătuită de atâta amar de vreme 
alături de neuitatul meu prieten Ionel Filitti. 

Trebuie să adaug că de ani de zile am reluat de control întins materialul meu de [cuv. 
nedescifrat] genealogie şi trebuie să spun că lucrarea mea la <<Indice>> la Institutul de Istorie 
a schimbat adesea complet mai ales originile unor neamuri. Deh ! pe vremea când lucram cu 
Ionel Filitti nu am avut la îndemână decât regeste şi nu [cuv.nedescifrat] în traduceri integrale 
ale documentelor de la Academia R.P.R. şi Arhivele Statului din Bucureşti. Acest corpus de 
documente păcătuieşte însă căci cei care l-au dirijat au exclus toate documentele publicate în 
diverse lucrări. La <<Indice>> am lucrat şi la strângerea unui important material particular 
pe lângă documentele publicate şi am chiar contribuit cu ce aveam în colecţiile mele de 
documente. Suplimentul la corpus ajunsese la vreo 350 de documente la care doar de la mine 
au avut vreo o sută de copii şi traduceri mai vechi (sec.XVIII de la Lupu dascălul) şi într-o 
[cuv.nedescifrat] care să apară într-un proxim viitor Pleşia şi cu mine am înfăţişat lămuriri 
interesante. 

Dar iată că am deviat de la ce este mai arzător pentru D". 
Şi hai ! cum zici şi D1

•: <<Revenons a nos moutons>>. 
Spiţa Răteştilor este după studii noi, dar am atâtea <<în vânt>> încât ţi-am anexat şi 

una cu <<Răzleţii>> unde voi afla şi câţiva Furdueşti. Anexez şi o spiţă a acestora şi dacă ai 
avea pentru prima (Răzleţii Răteşti) şi Furdueştii informaţii serioase, împărtăşeşte-le şi mie. 

Chestiunea [cuv.cu lecţiune incertă) Dumitru - Dumitraşco am aflat-o cândva dar nu
mi cere să-ţi spun unde ? In spiţa mea am o dată. Va trebui cercetat pe la Academie sau la 
Arhive. Din nefericire nu mai ajung - eu care de aproape 50 de ani am frecuentat Arhivele 
Statului - să mi se elaboreze un permis pentru a consulta acolo diverse chestiuni. Voi face o 
intervenţie energică pe lângă Academie să facă ea diligenţele în această privinţă. 

Schimbarea numelui de familie al maicii d-tale nu poate să vie decât de la stăpânirea 
satului Meculeşti care el poate să-şi aibe origin[e]a de la acel Mecul, Micul, din spiţă17643 • 

Rudenia lui Tudor Lerescu 1 m 4 îmi era cunoscută, dar nu mai ştiu dacă o am pe cale documentară 
sau din informaţii date de D'1 cândva. 

De aceea ţi-am [cuv.nedescifrat] şi spiţa Tigvenilor17845 [pe] care o pierdusem în 
dezastrul din 4.IV.44 de care ţi-am vorbit în scrisoarea precedentă. Am putut-o reface graţie 

175 " Preotul Marin M.Branişte a avut preocupări de istorie ecleziastici tangente la cele genealogice ale lui 
George O.Florescu şi Dinu Tărtăşescu. Un înaintaş al acestuia din unna, unnaş pe linie feminina al boierilor 
VIAdeşti, a tllcut obiectul unui articol el Pr.Marin M.Branişte, Samuil TArtAsescu episcoo - locotenent de Arges, 
in "Mitropolia Olteniei", anul XVI, nr.11-12, nov.-dec.1964. Despre neamul Vlădeştilor din Muscel existi la 
sectia Manuscrise a Bibliotecii Academiei Române o vasta monografie (inedita), elclltuiUI de diplomatul Nicolae 
M. Vlădescu. 
176 ° Mihai Sorin Rădulescu, TartAşestii Despre o familie boierepşcll putin cunoscut!!. in "Revista Arhivelor", 
1-212005, pp.130, 134-135. 
177 44 Despre familia acestuia, vezi idem, Viata la toca· Lerestii. în "Ziarul de duminica",nr.14 ( 194), 9 aprilie 
2004, pp. l, 4; supl.cult.al "Ziarului financiar", anul VI, nr.1348, 9 aprilie 2004. 
178 " Boierii Tigveni erau o ramura a tiuniliei boiereşti Vllldescu, care şi-a luat numele după cel al satului 
Tigveni din judetul Argeş. Fralii Ion şi Dumitru Brătianu erau unnaşi pe linie maternii ai familiei Tigveanu (Mihai 
Sorin Rlldulescu, Elita libera(A româneasca 1866- 1900, Bucureşti, Editura Ali, 1998, p.28). 
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unor însemnări ale mele aiurea în alte hârţoage ale mele. 
Am din studiul d-tale încă o mare nedumerire: 0 18 îmi afirmi la începutul paginii 

şi a scrisorii d-tale: Iar mama bunicului meu era Racoviceanu 17946 deci Brătianu (ramura 
Dumitraşco). La cine faci aluzie cu aceste pronume [sic]? căci la Brătieni nu am auzit [aceste] 
pronume [sic] şi de aceea ţi-am copiat şi spiţa Brătienilor18047 de care însă nu [cuv.nedescifrat]. 
A fost cândva publicată în Figuri Contimporane şi apoi reprodusă în Amintirile Sabinei 
C.Cantacuzino, fiica mai vârstnică a lui Ion C.B[rătianu]. Acolo însă este trecută o Safta, 
fiică a comisului Vlădescu ca fiind soţia lui Iane pe când la mine la Vlădeşti am pe o Ancuţa. 
Nu ştiu dacă acest lucru era de la o•• sau de aiurea căci şi Nicolas Mihai Vlădescu 18148 , bun 
prieten al mieu, mi-a dat o spiţă a neamului său pe care îl cercetau cu pompoase pretenţii. 

Am crezut trebuincios să am [cuv.nedescifrate] familiei Balotă de care-mi vorbeşti. 
Am cunoscut bine pe unchiul mamei d-tale Grigore N.Balotă şi [cuv.nedescifrate] cu fi[u]
său Anton 18249 care este foarte doct pe vechile balade sârbeşti ori bulgare de prin veacurile XV 
şi XVI, în care este pomenit <<Voevodul Dan>>. 

Dar am ajuns la un text [cuv.nedescifrat] ca lungime unde mi-e frică să nu fi bătut 
câmpii. Iartă-mă, dragă prietene, de a te pune la o treabă atât de măcinătoare, de a descifra 
<<mes pattes de mouches>>. 

Inchei cu toată prieteneasca dragoste şi cu sincere urări de succes de a descifra peste 
I o pagini şi mai aştept reflecţiile 0 1•1•. 

Cu toată draga prietenie 

[Semnat:] George O.Florescu" 

3. Scrisoare a lui George O.Florescu către Dinu Tărtăşescu 

"Bucureşti Joi 7.I.965 

Dragă prietene, 

Am avut deosebită plăcere la primirea scrisorii D1
"'• din 2 a[le] lunii şi mă simt cam 

vinovat că nu am răspuns îndată după obiceiul pe care-l am, dar sunt afundat în câteva lucrări 
istorice care-mi răpesc toate răgazurile. Nu voi vorbi acum de ele, de frică să nu ajung să 
scriu un volum, căci am fost sortit să întâmpin doar adversităţi. Mă întreb adesea de ce mă 

179 46 ln Ţara Românească au existat câteva familii boiereşti diti:rite cu numele de "Racoviceanu". Cea din care 
descindea pe linie feminină Dinu Tărtăşescu, era originară din satul Racoviţa, în judeţul Argeş. 
180 47 Despre filiaţia Brătienilor, vezi, mai recent, Mihai Sorin Rădulescu, Cu orjyjre la genealogia lui Gheorghe 
I Brătianu, în voi.idem, Genealogia româneasca Istoric si bibliografie, pp.182-185. 
18 l ••Spectaculosul ex-/ibris cu blazon al lui Nicolae M. Vlădescu este reprodus în voi.menţionat în nota 
anterioară, p.89. 
182 •• Despre Anton Balotă ( 190 I - 1971 ), vezi Iordan Datcu, S.C.Stroescu, Djctjonarul folclorjstilor Folclorul 
literar românesc, cu o prefaţă de Ovidiu Bârlea, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979, pp.54-55. 
Despre familia boierească Balotă, vezi Ştefan D.Grecianu, Genealogiile documentate ale famjlijlor bojeresh, 
publicate de Paul Şt.Grecianu, voi.I, Bucureşti, 1913, pp.346-359. 
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mai îndeletnicesc cu unele precizări istorice dacă nu sunt luate în consideraţie şi că nu poţi 
să ajungi să le editezi. 

Pentru a nu lungi scrisoarea prezentă cu răspunsuri la diverse puncte mai aride 
momentan (pentru mine) voi aborda N° III din epistola D1•1• urmând ca într-un viitor mai 
apropiat sau chiar (vai !) mai îndepărtat să stau cu D1

• de vorbă. , 
E vorba de aşa-zişii Basarabi, nume nepotrivit căci ar trebui: <<Neamul lui Basaraba 

I>>. Am în faţa mea un <<cearceaf>> de hârtie cu descendenţa acestuia după noi şi migăloase 
puneri la punct în vederea unei lucrări mari la care lucrez cu un prieten mai tânăr foarte bine 
dotat şi ca ştiinţă şi ca memorie: Dan Pleşia 1m0 • Lucrarea poartă chiar numele amintit mai 
sus. Prin urmare voi căuta să te lămuresc asupra nedumeririlor pe care pari a le avea. 

D1
• te referi la un arbore genealogic al zişilor Basarabi, dar nu-mi spui de cine a fost 

dresat [= alcătuit, de la "dresser", în franceză] încât sunt nevoit să mă cam întind şi cum 
în astfel de chestiuni [cuv.nedescifrate] de timp. Te rog să nu-mi iei în rău că începând azi 
fiind liber pentru vreo două ceasuri poate că nu voi ajunge a răspunde <<in integrum>> la 
întrebările D1

•
10

• 

Din capul locului trebuie să plec de la o precizare că Basarab nu este un nume de 
familie ci un prenume pe care nu l-au purtat decât cel dintâi domn al Ţării Româneşti adică 
Basarab I din veacul al XIV1•• şi din scoborâtorii săi numai cei ai lui Dan I, fratele - pesemne 
mai vârstnic - al lui Mircea cel Bătrân. 

Până acum s-au făcut mari greşeli cu privire la acei Basarabi (nume propriu) pe care 
ţi le voi împărtăşi pe cât mai inteligibil. 

I - Basarab I este fiul lui Tihomir (Tugomir, Tocomerus). A fost domn al Ţ.R. c.131 O 
- + 1352 şi este [semnul simbolic pentru <<înmormântat>>] la M•••Câmpulung. 

II - Basarab II este poate fiul cel mai mare al lui Dan II (cel ucis la 1432 INI). A 
domnit din 1442/XII până în primăvara lui 1443. Nu se ştie unde a fost [semnul simbolic 
pentru înmormântat]. S-ar putea ca soţia sa să fi fost o Maria. El este frate cu Dan III (Danciul) 
domnul Ţ[ării] R[omâneşti] 1446/XII - 1447 (poate pretendent la scaunul Ţării 1459/III 
- 1460/III şi+ în luptă cu Vlad Ţepeş(?)). 

III - Basarab III este cel numit Laiotă şi <<cel Bătrân>>, domn al Ţării Rom[âneşti] 
1473/Xl-XII - 1474 primăvara- X şi apoi 1475/1 - 1476 ante 8/XI [cuv.nedescifrate] 1476/ 
XII - 1477/XI + 1480 în Transilvania. Acesta era unul din fiii lui Dan III şi a avut de soţie 
pe fiica unui Sinadin Capitanov [sic]. Fratele său mai vârstnic este Vladislav II (domnul 
Ţ[ării] R[omâneşti] 1446/XII - 1456. Era+ a[nte] 1456 3Nll şi este [semnul simbolic pentru 
<<înmormântat>> la M"" Dealu). Amândoi au mai avut un frate Dan, pretendent la tron 1456 
şi 1459 - 60. Basarab II ar fi poate tatăl unei fete căci scoborâtori masculi nu a avut. 

IV - Basaraba IV este cel poreclit <<cel Tânăr>> (Mlad) şi Ţepeluş. Acesta este fiul 
lui Basaraba II şi a domnit 1477/XI - 1481/IX; 1481 - 1482/III-IV şi +ucis de boieri la 
Glogova unde se prezumă că a fost [semnul simbolic pentru <<înmormântat>>]. El este 
frate cu Anca soţia lui Stanciu de la Glogova <care însă nu este din neamul Glogovenilor>. 
Basaraba IV a fost căsătorit prima oară cu o Maria şi dintr-o legătură cu o Neaga (poate fiica 

183 ~·Dan Pleş ia ( 1912 - 1997) avea să publice aproape două decenii mai târziu un excelent arbore genealogic 
al "'neamului lui Basaraba I", rod al unui travaliu îndelungat, în broşura Jo Mircea mare yojeyod si domn 
Râmnicu Vâlcea, Aşezământul cultural "Nicolae Bălcescu", 1986. 
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lui Badea vomic şi viitoarea soţie a lui Pârvul I Craiovescu mare vomic). Din prima căsnicie 
a avut un fiu Danciul (pretendentul la tron la 1508 şi +ucis la Sibiu la 151 O, din el prezumăm 
că a scoborât Basarab Laiotă adus în scaunul ţării de Stroe din Floreşti la 1544 [sic]), iar din 
legătura cu Neaga a avut pe Neagoe. 

V - Basaraba V vodă, pretins fiu al lui Basaraba Ţepeluş IV (zis cel Tânăr) este aşa
zisul Neagoe Basarab, domnul Ţ[ării] R[omâneşti] 1512 23/I - + 1521 15/IX [semnul 
simbolic pentru <<înmormântat>>] Bis.episcopală de la Curtea de Argeş. A fost căsătorit 
la 1504 (?) cu Miliţa (zisă Despina, de la termenul sârbesc <<Despoina>> devenit prenume 
femeiesc la noi) ce era fiică de Brancovici. S-a călugărit sub numele de Platonida monahia şi 
+ la Sibiu la 1544 30/I [semnul simbolic pentru <<înmormântat>>] alături de soţul ei. 

Acest domn este ultimul Basarab (ca pronume) şi a avut 6 copii (3 fii şi 3 fete), fără 
descendenţi din fiii săi: Teodosie vodă + C-pol 1521 ne= [necăsătorit] şi Petru(+ 1519 
13/XI [semnul simbolic pentru <<înmormântat>>] bis[erica] episc[opală de la] C[urtea] de 
Argeş). 

Ca precizare adiacentă la scoborârea lui Dan I voi preciza că Vladislav II, fratele lui 
Basarab III cel Bătrân, a avut un fiu, Vladislav, care nu a domnit, rod al unei Neacşa. Fiul unic 
al acestora este un alt Vladislav al III-iea domn [al] Ţ[ării] R[omâneşti] 1523 p<ost> 14/IV 
- 1523 a<nte> 8/XI; 1524 I 4NI - IX; 1525 19/IV - I 8NII, rodul unei Anca cu care a avut 
3 copii şi anume: Moise vodă domn [al] Ţ[ării] R[omâneşti] 1529 p[ost] 2/I - 1530 a[nte] 
4NI ucis la Viişoara 1530/III [semnul simbolic pentru <<înmormântat>>] M••• Bistriţa. 
Acest Moise a avut un frate pretendent la tron 1525 + f{ără] scoborâtori iar sora acestora a 
fost soţia lui Barbu II Craiovescu. 

Cu Zamfira fiica lui Moise V[ odă] se stinge sireaua scoborâtorilor lui Dan I. Aceasta 
a fost= [căsătorită] în 2 rânduri: I) Ştefan Kesseru de Wyngrat şi 2) la 1570 Stanislas 
Niszovski. 

Inchei azi de dimineaţă aceste informaţii 18451 şi voi continua altădată dar nu vreau 
să întârziez [sic] în răspunsul meu căci mă simt destul de ruşinat de a fi cu câteva zile în 
întârziere. 

Dacă nu ai mai avut ştiri de la mine de atât amar de vreme este că am rătăcit adresa 
exactă a o•ale. 

sfârşit] 

Cu toată prietenia şi dragostea 

[Semnat:] George O.Florescu" 

4. Scrisoare Dinu Tărtăşescu către George O.Florescu [dactilografiată, cu data la 

"DINU TĂRTĂŞESCU 
Jurisconsult 
Reghin 

I 84 ;, Pentru aducerea Ia zi a acestor date, vezi Constantin Rezachevici, Cronologia critică a domnilor din Tara 
Românească sj Moldova a.1324 - I 88 I, vol.!

1 
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 200 I. 
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Piaţa Lenin nr.48 
Jud.Mureş 

Iubite George, 

Vous I 'aurez voulu ... 
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Ne-am văzut prea puţin ultima oară şi am atâtea lucruri de aflat de la Dta, încât nu ştiu 
cu ce să încep. Voi trece deci direct la nedumeririle mele. 

Dacă Dinicu, Gheorghe, Nicolae şi Apostol Vlădescu sunt unnaşii lui Nicolae sau 
Ioan Vlădescu căsătorit cu Păuna (veac 19). 

Dacă se poate stabili legătura între Nicolae Tărtăşescu căsătorit cu Zamfira Vlădescu, 
şi Tărtăşeştii indicaţi de preotul Marin Branişte în studiul publicat despre episcopul Samuel 
Tărtăşescu (în revista <<Mitropoliei Olteniei>> pe care am lăsat-o la Dta în ianuarie 1969 
când am fost în Bucureşti). 

Dacă în actele Dtale ulterioare, ai aflat numele fiilor lui Matei Lerescu din 1785 şi ai 
lui Şerban Lerescu; ca şi actul din care rezultă că Dumitru Lerescu şi-a ucis fratele în 1740 
ziua de Paşti (ceea ce ştiam de la mama mea). 

In fişele mele foarte disparate şi puţin numeroase găsesc o serie de Călineşti (Pârvu 
Călinescu în arborele Cocorăştilor, Matei, Tudor şi Maria Călinescu în arborele Rudenilor, 
Stanca Matei Călinescu în arborele Păienilor, Pătraşcu Călinescu în arborele Corbeanu -
Rudeanu, Stanca şi Matei Călinescu în arborele Silivrienilor), pe care nu-i pot lega şi despre 
care nu ştiu nimic; dar judecând după înrudiri deduc că era o familie puternică. 

De asemenea Toplicenii: în arborii Cantacuzinilor (Smaranda şi Manolache), al 
Drugăneştilor, al Hrisoscoleilor (Maria), al Izvorenilor (Stanca) şi al Rudenilor (Mihai). Nu 
ştiu care este începutul acestui neam şi nu-i pot lega. Am o spiţă a Deduleştilor din R.Sărat, 
în care apare un Neagoe Topliceanu, tatăl Stancăi şi deci socrul lui Pârvu Izvoranu. 

Apoi Maria, soţia lui Ioan din Ruda este realmente fiica lui Neagoe din Corbi şi a 
Capiei, nepoata de fiică a lui Vlad Călugărul domn (1482 - 1496 (sic)). 

Nu ştiu nimic mai sus de Hristea Orescu, tatăl arhitectului şi ministru Alecu Orescu 
şi străbunicul mamei mele prin Alexandra căsătorită cu Gheorghe Popovici; după cum nu 
ştiu nimic serios despre legătura acestor Oreşti cu Creţuleştii, în care până la proba contrarie 
nu cred cum credeau verii mei Marta Mitilineu şi Dinu Orescu. Mama mea îmi spune că 
Hristea Orescu ar fi fost din Târgovişte, rudă cu Heliade Rădulescu şi fiul unui Dinu Orescu. 
De asemenea tot ea îmi spunea că soţia lui Elena ar fi fost din R[âmnicu] Sărat, rudă cu 
Neculeştii, iar nu cu Creţuleştii. Numai Dta poţi dezlega enigma18552

. 

In ce-i priveşte pe Izvoreni, care mă interesează foarte mult, îţi trimet ce am ca să ştiu 
ce este adevărat şi ce nu. Tradiţia în familie este a unei înrudiri cu Cantacuzinii, ceea ce s-ar 
verifica dacă Radu Izvoranu (Greceanu) a fost căsătorit cu Maria Drăghici Cantacuzino. Din 

185 ;i Despre familia Orescu a fost publicat în broşura un studiu genealogic de catre Şerban Orescu, strănepot 
în linie directa al arhitectului Alexandru Orescu. Pe pagina de Litiu ligureaza şi genealogistul Alexandru 
V.Perietzianu-Buzău (1911 - 1995), care consacrase şi el acestui subiect o comunicare, susfinuta în cadrul 
Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie de pe lângă Institutul de Istorie "N.lorga" şi care încetat din 
viată cu câJiva ani înainte de aparitia studiului. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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ce rezultă dovada acestei căsătorii ca şi dovada filiaţiei dintre Radu Izvoranu şi Tudor din 
Greci din 1665, 1667, 1669 - 1672, căsătorit cu fiica lui Sima Păuşescu. Lucrarea lui Ionaşcu 
<<Chipuri şi icoane din Olt>> voi.I are date foarte interesante la capitolul Schitului Greci, 
dar nu pune punctele pe i în ce-l priveşte pe ginerele lui Drăghici Cantacuzino. Probabil 
datorită acestei înrudiri, bătrânii satului Bălăneşti îi spuneau lui Ioniţă Izvoranu numai 
<<domnul>>. 

Găsesc în arborele Bălenilor pe care îl am, pe Radu clucerul din Băleni ( 1585), 
căsătorit cu Maria Badea lzvoranu (?). Şi tot în legătură cu Bălenii m-ar interesa să ştiu dacă 
Vlad Călugărul (1482 - 1496 (sic)) a fost căsătorit cu Rada ([în] călugărie Simonida). De 
asemenea, dacă Mihai din Băleni (1451) a fost căsătorit cu fiica lui Vlad Dracu[!] domn 1435 
- 1446. Dacă este cazul aş vrea să fac rectificările cuvenite. 

După cum vezi curiozitatea mea atinge multe familii şi aş vrea să şterg multele semne 
de întrebare pe care le găsesc în diferite schiţe. Din nefericire pentru Dta, eşti singurul în 
măsură să mă lămureşti şi să-mi satisfaci această curiozitate. 

Am scris cu maşina ca pe lângă celelalte toate să nu-ţi mai pun şi probleme de 
descifrare. 

Te rog să mă ierţi pentru pretenţiile mele numeroase, îţi mulţumesc anticipat şi îţi 

doresc numai bine. 

[Semnat şi datat:] Dinu Tărtăşescu 
16/III/ 1970" 

5. Scrisoare a lui George D.Florescu către Dinu Tărtăşescu: 

"Bucureşti sâmbătă 28.III.970 

Dragă Dinule 

Cred că nu te vei supăra că te numesc pe numele de botez, dar după atâţia ani cred că 
a te numi <<Domnule>> pare prea pretenţios. 

Am primit deja de câteva zile marele plic recomandat cu anexele pe care - crede-mă 

- nici nu am fost în stare să le frunzăresc şi raţiunea o vei înţelege-o din cele ce urmează, nu 
pentru a mă scuza dar a-ţi înfăţişa starea mea morală. 

Anul acesta m-a prins cu o gripă virotică ce s-a fixat asupra aparatului digestiv pe 
lângă guturai, tuse şi alte racile datorite vârstei. 

Mintea, memoria şi bunele intenţii de lucru nu m-au părăsit, dar nu am acea necesitate 
a le orândui fiind luat cu tot felul de îngrijorări atât pentru starea mea viitoare de sănătate cât 
aceea a soţiei mele şi în cele din urmă gravitatea unei stări foarte îngrijorătoare a fiului meu 
de care ştii că suferă de o surditate încă de la vârsta de doi ani care s-a mai complicat în urmă 
cu o imposibilitate a mersului, cu dureri acute în gambe şi infiltraţiuni musculare în omoplaţi 
şi coloana vertebrală. Internat acum mai bine de o lună într-un spital, doctorii s-au străduit să 
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descopere de unde vine răul şi au constatat o infecţiune cu stafilococi, afecţiune foarte greu 
de lecuit, ştiinţa medicală neaflând până azi a scăpa de acest rău pe rarii pacienţi loviţi din 
senin de recrudescenţa infirmităţii. Precum ştii - pesemne - umbletul porneşte de la ureche 
(otociştii [sic]). Evident că pierderea totală a auzului a unei urechi şi slăbirea celeilalte s-au 
adăugat la starea generală. 

Doctorii de la spital au ajuns să stăvilească o febră care era între 39° - 40° dar 
chestiunea umbletului nu era de competenţa lor şi ne-au trimes la ortopedişti. A fost consultat 
în treacăt şi de aceştia care au sugerat a pune bazinul şi picioarele în ghips, trimiţându-mi 
fiul acasă. Bolnavul nu avea de ajutor în starea în care era decât pe mama sa şi pe mine. Soţia 
mea 18651 însă are o boală de inimă cu îngrijiri privind starea ei generală care cere odihnă şi 
fizică şi morală: flebită cu cortegiul de complicaţii trebuie păzite [sic]. In ceea ce priveşte 
ajutorul dat de mine după accidentul cu frântura femurului stâng de acum doi ani şi eu sunt 
<<handicapat>>. Am ajutat ce am putut dar în cele din urmă am trebuit să mă abţin pentru a 
nu înrăutăţi umbletul meu. Starea noastră materială nu ne permite a lua o persoană pe lângă 
fiul meu care cere avere, cheltuială şi conştiinţă. Nu am găsit până acum soluţia. 

Azi luni 30 crt. 

Nu mai continui capitolul de mai sus şi vreau să-ţi vorbesc de ce te doare. 
Chestiunea cere o punere la punct pe care ţi-o voi înfăţişa-o şi mă vei crede. 
In timpul cât am stat în răstimpul din ianuarie până pe la începutul lui martie m-am 

îndeletnicit a pune ordine în voluminosul material genealogic strâns în decurs de aproape o 
viaţă de om ... Literele A - P (inel.) sunt trecute pe curat în 3 bibliorafte voluminoase încât 
controlul celor 9 [cuv.nedescifrat] D1a1• s-ar rezuma pentru moment la 5 răspunsuri lăsând 
cele la [cuv.nedescifrat] când voi controla literele de la R -Z încă necopiate pe care le am cu 
multe adaosuri manuscrise ale mele deseori scrise la repezeală şi deci nu prea citeţe. 

In momentul acesta mi se împărtăşeşte că fiul meu - bolnavul - îmi face 39°, din 
senin, încât mă iartă că nu continui precizările genealogice. Le voi relua când voi fi puţin 
mai liniştit, căci nu-mi dau seama pentru ce această creştere bruscă ce-mi pare să fie vreo 
infecţiune nouă. Cum fiul meu Manole - viitorul doctor -, din fericire se află în casă, l-am 
însărcinat să studieze cazul căci ar putea veni de la o <<escară>> prinsă pe timpul cât a fost 
internat. 

Azi sâmbătă 4.IV. 70 

Dragă Dinule 
Crede-mă că de luni nu am putut găsi câteva clipe de linişte pentru a-ţi trimite rândurile 

acestea măcar cu o formulă finală. 
Luând seamă la timpul ce a trecut de la primirea scrisorii 01a1°şi până azi, nici nu mai 

186 5
' Marga G.D.Florescu era fiica lui Nicolae Cantacuzino - unul dintre fiii omului politic conservator 

Gheorghe Grigore Cantacuzino - şi a soţiei sale Georgeta n!lscuUI Ghika (din ramura supranumită "Brigadier"). O 
îndepărtată legătura de rudenie o lega pe soţia lui George O.Florescu de Dinu Tărtăşescu, descendent îndepărtat 
- printr-o strămoaşă lsvoranu - din Cantacuzinii munteni. 
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caut a mă scuza căci vorba francezului: <<Qui s 'excuse, s 'accuse>> are dreptate. 
Inainte de a încheia această scrisoare nu voi mai insista asupra neajunsurilor cu 

internările prin spitale ale bietului meu Gheorghe-Ion. Nu mai departe de azi de dimineaţă 
1-a ridicat cu Salvarea dintr-un spital pentru a-l duce într-altul şi doctorii tot n-au ajuns să 
descopere de unde vine răul. Promisiuni peste promisiuni. N-am ce face. 

Pe lângă îngrijorările mele înfăţişate, mi-a mai venit şi altă belea pe cap. Directorul 
Muzeului de Istorie al oraşului Bucureşti, un admirator al meu în cunoştinţele trecutului 
Capitalei, m-a avizat din senin să apar pe podiumul sălii de conferinţe în seara zilei de 2 
aprilie. 

In grelele clipe prin care treceam din punct de vedere moral neavând nici un subiect 
care să-l propun pentru acea zi, m-am lăsat la voia soartei şi am devenit filosof: <<Fie ce-o fi 
! ! In fine a fost. Uf ! am scăpat. Nu intru în detalii, destul să-ţi spun că auditoriul m-a ascultat, 
m-a aplaudat şi m-a felicitat căci am vorbit 20 de minute fără nici un manuscris în faţă. 

In ceea ce priveşte lucrarea cu care m-ai însărcinat rupând aci câteva minute, apoi 
altădată iarăşi câteva clipe am analizat tabelele 0••1

• cu privire la Isvorani şi am alcătuit un 
terfelog lung de mai bine de un metru cu multe completări pe care însă nu ţi-l pot trimite căci 
fac un plic cam voluminos de care aş trebui să-ţi dau explicaţii şi iartă şi de această dată că 
nu [cuv.nedescifrate]. 

Pentru ca scrisoarea prezentă să nu mai întârzieze, îţi trimet aci rândurile începute 
acum o săptămână, cu toate scuzele ocazionale. 

Cu toată dragostea 

[Semnat:] George O.Florescu" 

6. Scrisoare a lui Dinu Tărtăşescu către George O.Florescu [dactilogramă]: 

"Dragă George, 

Am primit scrisoarea Dtale cu oarecare întârziere, nu fiindcă a fost scrisă în mai 
multe etape, ci fiindcă poşta nu mi-a remis-o la timp. Fireşte, nu aceasta este cauza întârzierii 
răspunsului meu. Trebuie deci să mă scuz de două ori. Intâi fiindcă am nemerit într-un moment 
foarte inoportun pentru Dta cu multele şi marile mele pretenţii. Sper că acuma te-ai liniştit în 
ce priveşte sănătatea fiului Dtale. Este ceea ce îţi doresc din suflet şi ceea ce, de altfel, pare că 
rezultă din spusele sorei mele care a văzut pe fiica Dtale Anca. Apoi deplasările permanente 
la Tg.Mureş din cauza desfiinţării tribunalului nostru, mă pun în imposibilitate de a mă ocupa 
şi de interesele mele personale. 

Mă gândesc cu o adevărată bucurie la planşa Izvorenilor despre care îmi spui că are 
proporţii neobişnuite şi sper că în măsura posibilului voi lămuri graţie Dtale şi celelalte 
nedumeriri pe care ţi le-am semnalat ca fiind de prim ordin şi care mă împiedică să cunosc 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



STUDII ŞI ARTICOLE 87 

adevărul asupra unor legături rămase pentru mine sub semnul întrebării, căci după cum ştii, 
nu sunt amator de fantezii. 

Dacă aş fi în Bucureşti, problema s-ar simplifica, de aceea mă gândesc foarte serios„. 
de rentrer bientât au bercail. Aş avea impresia că te deranjez mai puţin, fiindcă aş nota eu 
personal, sub dictarea Dtale, datele pe care nu le cunosc şi pe care numai Dta le deţii. După 
cum ştii, eu am însemnări culese peste tot fără certitudinea că sunt exacte; mai ales când e 
vorba de trecutul îndepărtat. De fapt nu ştiu nici lucruri relativ foarte recente. De exemplu: 
mama bunicului meu Constantin Tărtăşescu, soţia lui Pascal Tărtăşescu despre care vorbeşte 
preotul Marin Branişte în studiul pe care ţi l-am dat, s-a numit Maria Slăvescu, familie din 
Argeş despre care eu nu ştiu absolut nimic. Vorbeşte de ea - nu ştiu unde - cu multă admiraţie 
Ion[n]escu-Gion, care a cunoscut-o cu ocazia unei călătorii. 

Am găsit în stărşit prima planşă a Basarabi lor întocmită de Dta. Dar nu am continuarea 
pentru veacul al XVI-iea. 

Te felicit pentru succesul ce ai avut la conferinţa cerută de directorul muzeului 
de istorie al oraşului Bucureşti. De altfel, erai singurul - cum se zice - acasă în această 
chestiune, aşa că nu mă mir de aprecierea justă a publicului ascultător. Mă mir că mai există 
un asemenea public. 

Am lăsat sorii mele două acte originale: unul de la Brâncoveanu (1691) şi celălalt de 
la Scarlat Ghica (1766); dacă la academie s-ar putea obţine un preţ tentant l-aş vinde„. et 
pour cause; dar numai cu un preţ tentant şi achitat deodată, nu în rate, căci altfel nu-mi ating 
scopul pentru care le vând. 

Ce zici de articolul lui Matei Cazacu despre Vlad Ţepeş? Nu am ştiut că a fost asasinat 
de Laiotă Basarab. 

Deocamdată nu te mai asaltez cu nimic, fiindcă te-am întrebat destule în prima 
scrisoare. Dar ceva mai târziu, dacă nu vin eu în Bucureşti, îţi voi trimite spre verificare 
planşele Rudenilor, Păienilor şi Buiceştilor18754 • Nu sunt vinovat că Dta eşti singurul calificat 
să pui punctul pe i. 

Te rog să ierţi şi acest scris mecanizat, dar merge mai repede şi în vârtejul în care 
trăiesc, contează. 

Iţi doresc multă sănătate, Dtale şi celor dragi Dtale. 
Reghin la 16 iunie 1970. 

(Semnat:] Dinu Tărtăşescu" 

7. Scrisoare a lui George O.Florescu către Dinu Tărtăşescu: 

"Bucureşti 26 iunie spre seară 1970 

Dragul meu Dinu, 

187 54 Aceste familii boiereşti - ca şi cele amintite ln scrisoarea nr.4 - se aflau ln ascendenta - mai apropiată sau 
mai degrabă mai îndepărtată - a lui Dinu Tărtaşescu. 
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Aş fi trebuit să-ţi răspund de multă vreme dar crede-mă că am fost aşa de asaltat cu 
atâtea chestiuni: personale, gospodăreşti - şi hai ! să adăugăm -şi pe cele zise ştiinţifice, care 
deseori îmi creau urgenţe din partea solicitatorilor. In fine, mânat de bunăvoinţă şi de nişte 
răgazuri, la toate ţinând a-ţi vorbi şi-ţi voi răspunde la ultima Dtale scrisoare datată din 16 
iunie. 

Nu-ţi voi ascunde că ţi-am purtat mare grijă încă de la 13 mai când peste nenorocita 
noastră ţară a dat cataclismul cel mai cumplit al inundaţiilor, mai ales că nu primisem nici o 
confirmare a răspunsului meu epistolei d-tale din 16 martie (nu mi-aduc aminte când am scris 
acest răspuns dar cam prin sfărşitul lui martie dacă nu chiar la începutul lui aprilie). 

In rândurile ce urmează îţi voi răspunde la scrisoarea Dtale din 16 iunie primită de 
mine în 48 ore, lucru care m-a liniştit. 

Iţi mulţumesc adânc de a te ocupa de starea sănătăţii fiului meu Gheorghe-Ion, care are 
<<de[s] hauts et des bas>> în lipsa posibilităţilor - sau mai just: imposibilităţi - a doctorilor 
noştri de a descoperi de ce suferă pacientul, cu toate că l-am mutat în trei spitale în scurgere de 
mai bine de trei luni, pentru a trebui să-l aduc la domiciliu unde îl căutăm sprijiniţi pe ultimul 
tratament fndicat de un <<diafoirius>> de la spitalul Colentina unde avem impresia că s-a 
pus reavoinţă cu schimbarea absolut necesară de la secţia contagioasă la secţia neurologică. 
Pentru moment tratăm pe bolnav cu ingrediente farmaceutice recomandate dar îmbunarea 
este foarte înceată, lipsind de un control permanent; masaj, gimnastică, tratament electric 
etc. Dar ce să mai lungim vorbele, ce ştiu este că am fost obosiţi şi soţia mea cu boala ei de 
inimă şi cu slăbiciunea femurului stâng după accidentul din iunie 1968. Fiicele mele cu soţii 
lor ne ajută pe cât se poate şi nu pot abuza de ele cât pentru ultimul fiu Manole, acesta îşi 
prepară teza de doctorat la medicină având şi o sumedenie de examene de trecut el trebuind 
a-şi menţine situaţia de superioritate ce o are faţă de colegii săi. 

Peste câteva zile într-o seară 
fiind prins de insomnii 

Iar trebuie să mă opresc văzând când voi avea câteva ceasuri libere să mai răspund 
în parte la scrisoarea Dtale din 16 martie 1970. Nu-mi pot aduce aminte care sunt posturile 
numerotate la care am răspuns Dtale şi dacă am răspuns ... Dresasem un arbore al Izvoranilor 
de care îmi vorbeşti în ultima Dtale scrisoare, adică din 16 iunie a.c. care însă a rămas la mine 
neîncumetându-mă a-1 remite poştei fiind un adevărat cearceaf şi aşteptam o eventuală venire 
a Dtale în Capitală pentru a ţi-l remite personal. Dresasem şi încă alte 3 tabele genealogice 
pentru a te lămuri asupra: I) Grecenii (Olt), 2) Silivriano şi 3) Topliceanu. Nu le-am trimis 
D111

• nici pe acestea. 
Trebuie să-ţi mărturisesc că atâtea întrebări puse mie de D11 sunt de aşa natură încât 

mi-ar trebui nu numai ore dar zile şi poate chiar mai multe zile pentru a putea să le orânduiesc 
şi deh ! nu-mi găsesc liniştea trebuincioasă pentru astfel de lucrări foarte migăloase. 

In fuga minţii mele recitind scrisoarea din 16 martie îţi voi răspunde pe scurt sperând 
că ai copia scrisorii fiind bătută la maşina de scris şi deci mă voi referi în răspunsurile 
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momentane la indicarea numărului fiecărui aliniat. 
Pentru N° 4 Călineştii pot să-mi îngădui a-ţi spune că nu avem un singur neam ci mai 

multe şi nu merită atâta atenţie cât îţi închipui. Nu pot insista prin scris. Iţi pot doar comunica 
verbal unele precizări. Vei găsi pe unii în tabele amintite mai sus. 

Azi 30.VI. spre seară 

După ce am încheiat gospodărirea casei trebuiam să mă car [sic] la un prieten să 
discut nişte documente moldoveneşti privitoare la persoane trecute dincoace de Milcov, dar 
un cerc negru m-a lăsat gânditor căci evit pe cât se poate să abordez un arsenal întreg, pantofi 
impermeabili, făş-făş (aşa se numeşte aci ce numim: <<Weter [-] proof>>), umbrelă de ploaie 
pliantă şi ţipilică (adică un <<.soit dit>>, <<beret basque>>). Toate înghesuite într-o geantă 
cam grea şi eu evit a purta greutăţi. Deci fiind liber ca să nu-mi pierd vremea m-am pus la 
lucrul tău consultând tabele[le] mele genealogice. 

Inainte de a intra în materie trebuie să te înştiinţez că încă înainte de a avea accidentul 
idiot în ziua de 2 iunie 1968 <împlinisem în ajun 75 ani de viaţă> m-am apucat a-mi copia pe 
curat întreaga mea lucrare a genealogiei familiilor din Ţara Românească, vechiul manuscris 
fiind inutilizabil chiar mie fiind plin de adnotaţii, deseori adevărate ieroglife. Vechea lucrare 
însuma vreo 700 şi ceva în plus tabele. De data aceasta le-am orânduit pe bibliorafte în format 
mai mare, redijate cu multă atenţie la caligrafiere. Perfectarea acestei lucrări a fost încheiată 
acum vreo lună şi însumează mai bine de 1000 de tabele căci familii ca: descendenţii lui 
Basarab I, Cantacuzinii, Catargieştii, Ghikuleştii, Suţuleştii, Rosetti şi multe altele care-mi 
scapă în această listă necesitau între I O - 20 tabele cu trimeterile respective pentru a uşura 
continuitatea. Toată lucrarea este în cinci bibliorafte de la A- Z, fiecare de grosimea unui lat 
de mână. 

După mine lucrarea este un unicat în ţara noastră şi este mult completată faţă de 
ce aveam anterior căci am trebuit să analizez fiecare tabelă în parte, prin urmare vechiul 
manuscris pe care-l avusese răposatul meu prieten cu care lucrasem în scurgere de mai bine 
de douăzeci de ani (e vorba de Ionel C.Filitti stins din viaţă de aproape un sfert de veac) 188ss 

nu mai era la punct. Acest manuscris cu titlul semnat de el şi de mine a fost şterpelit de la 
văduva lui Filitti 189s6 de către vărul primar al lui Ionel F.: Manolică Hagi-Mosco, care jignit 
că nu era şi el menţionat ca autor alături de noi, a refuzat categoric să-mi puie la dispoziţie 
lucrarea scrisă de prietenul Ionel F. cu grafia lui dar [cuv.lipsă] eu multe - multe informaţii 
din arhive particulare procurate de mine, arhive care mai toate - ca să nu afirm chiar toate 
- sunt azi făcute fum şi cenuşă încă din 1944 în august. 

Şi acum iartă-mă de aceste două aliniate de mai sus şi să revenim la ale noastre. 
E vorba evident momentan de cele 9 întrebări din epistola D1

•
1• din 16 martie a.c. 

lăsând răspunsul la scrisoarea ultimă a d-tale din 16 iunie a.c. 
Vlădeştii (Muscel) se află în noua mea lucrare pe 6 tabele. 
In tabela IV aflu la mine cei patru fraţi: Constantin (Dinicu) n.1792 + 1878, Gheorghe, 

188 15 Ioan C.Filitti a încetat din viată în anul 1945. 
189 "'Emily născută Chapman, englezoaicll, fosta guvernanta a copiilor lui Ioan C.Filitti şi ai primei sale sofii, 
Alexandra Ghika. 
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Nicolae sluger şi Apostol (n.1812 + 1872) ca fiind fiii lui Nicolae. Acesta din unnă a fost 
căsătorit cu fata unui postelnic Radu. Fratele lui Nicolae este Ioan + după 1792, soţul de la 
1798 cu o Păuna Vlădescu pe care nu am putut-o identifica cine este. 

2) Tartă-mă dar nu mai am la îndemână studiul părintelui Marin Branişte din revista 
<<Mitropoliei Olteniei>> pe care-mi zici că mi-ai lăsat-o în ianuarie 1969. 

Aci îţi voi face o mărturisire, că la data aceasta <ianuarie 1969> eram în focul 
orânduirii mapelor mele (mai bine de una mie), răvăşite de ai casei mele cât am fost în spital 
după accidentul amintit mai sus. A dat ajutor soţiei mele la orânduirea acestor mape şi bietul 
meu frate care la 2 iulie 1969 lua drumul veşniciei. De asemenea şi eu cărţile mele. O fi 
undeva!!? 

In spiţa mea actuală VLĂDESCU (Muscel) III aflu pe ZAMFIRA <VLĂDEASCĂ 
ca familie> zisă PRISICEANCA după numele părintelui ei CONSTANTTN Şerban 

PRISICEANUL aflat fără dregătorie la 1712 - pesemne tânăr - hotarnic 1734; comis 1744, 
1766 +ante 1673. Acesta a fost= în două rânduri având 12 copii: din prima soţie SAFTA 
<RATESCU> 3 şi din a 2• soţie STANCA TOPOLOVEANU (cu diată din 1700 şi călugăriţă 
sub prenumele de SEVASTIANA monahia) 9 copii. Printre aceşti 9 copii aflu şi pe ZAMFIRA 
(fără date de n. şi+) soţia lui NICOLAE TĂRTĂŞESCU. 

Cu privire la LEREŞTI 
Descendenţii unui DRAGOMIR LERESCU postelnic 1646, 1662, 1669, 1672; iuzbaşa 

1672 soţul unei SMEDA sin Radu OT BELEŢI postelnic şi-au zis STÂLPEANU. ARSENIE 
zis STÂLPEANU este unul din fiii acestui DRAGOMIR. A fost logofăt 1691, 1711, 1715 
căsătorit cu SIMA ot STOICENI şi VLĂDENI. Acest ARSENIE a avut 2 fii: IANACHE şi 
MAREŞ. IANACHE s-a căsătorit la 1734 cu o STANA (v.lorga: St.si doc. I, p.91-2) şi are 
trei fii: MATEI 1763, IVAŞCO 1763 şi ARSENIE, 1755, 1763, toţi trei fără scoborâtori. 

A doua întrebare a D1•1•: 

Nu am cunoştinţă de nici un MATEI LERESCU la 1785 dar cunosc nişte LEREŞTI 
şi anume: iată spiţa lor: 

MECUL 
1739 
(MACARIE) (1) 

PARVUL ŞERBAN DUMITRAŞCO DUMITRU 
+ 1758 1740 ucis de frate-său 
[semnul simbolic =PĂUNA Dumitru 
pentru <<înmor-
mântat>>] 
M'0

" Pasărea 

f.sc. 

Na 

I 
I 

1749 
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=CONSTANTIN 
TIGVEANU 1780 

descendentă: 

5 generaţii 
până în zilele 
noastre ultimul 
fiind GHEORGHE 
LERESCU n.1876 ofiţer 
superior + 1940 
= (LOLA) P.S.AURELIAN 

I 

GEORGETA (GETA) =şi div. 
de un GRUEFF 

91 

( 1) Este martor la 1674 la 2/XI într-un zapis privitor la Băjeşti (ex. acte particulare 
communicate mie G.D.F.) la I 5.1.1680 este logoflit din Stâlpeni. <Informaţii împărtăşite mie 
G.D.F. de D1 Dinu Tărtăşescu 1947/XI>. 

Posed şi înaintaşii lui MECUL 4 generaţii: LEREŞTI prin femei zişi MIHĂEŞTI. 

Mai cunosc cu linie punctată o spiţă de LEREŞTI cum [cuv.nedescifrat] din cea de 
mai jos: 

DUMITRU 
1749 
<v.tabela de la fila 3> 
I 

MATEI 
1785 
<acesta este acel care te interesează> 
I 

NICOLAE 
n.1799; treti vistier 
1814 + 1838 

za-arie 1826 

VĂRZARU 

COSTACHE 
1814 

CONSTANTIN 
treti vistier 1824 

clucer-
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IOAN 
1858, 1865 
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=ZINCA TIGVEANU 
I 

TITU 
n.1858; căpitan 
+ 

I= ..... . 
2 = ..... . 

Nu am cunoştinţă de data uciderii din partea lui DUMITRU a fratelui său în 1740 
în ziua de Paşti, informaţie ce mi-o confirmi a şti de la mama d-tale şi de care aveam şi eu 
cunoştinţă. De unde ? greu de spus. 

La 4 - Nu mă întind asupra Călineştilor pentru moment. 
La 5 ~Ţi-am dresat o spiţă a TOPLICENILOR unde vei găsi ce doreşti. 
La 6 - Primul boier DIN RUDA, anume IVAN posedă moşia Copăcel cu cumpărături, 

vei medelnicer 1555, 1573, biv vei logofăt I 590şi avea un frate GHEORGHE zis PRIBEAGUL 
1584, 1592 f.sc. Aceşti boieri DIN RUDA 19057 se urmează până pe la începutul sec.XIX când 
se sting în linie bărbătească. Nişte RUDENI în scurgerea veacului trecut nu au nici o legătură 
cu vechii boieri ci numai pretenţii nedocumentare. 

Iată şi o spiţă a vechilor boieri DIN PERIŞ: 
<continuare N1 6> de la fi la 4 
Tabloul genealogic pe care-l anexez acestei scrisori care să [cuv.lipsă] formă de studiu 

inedit, destul de lung, dar pentru mine foarte plăcut. 
Am combinat în el o sumedenie de informaţii fruct a[I] străduinţelor mele în decurs 

de o viaţă de om; aş putea să mă laud că azi sunt singurul care poate spune că frecventează 
Academia şi Arhivele Statului de mai bine de 50 de ani şi că sunt singurul pe întreaga ţară 
care are marele premiu <<Năsturel>> înfiinţat în mijlocul celei de a 2• jumătăţi a veacului 
XIX decernat o primă oară la 1915 lui l.C.Filitti pt.Domniile sale regulamentare la 1915 
şi a doua oară la 1943 mie pentru lucrarea asupra divanelor domneşti de la 1386 la 1495. 
Ţin totodată să amintesc că nu am făcut nici cea mai mică ingerinţă cu privire la această 
deosebită distincţie. Ba mai mult, am fost chiar dojenit de un academician de dinainte de 
1943 că sunt [cuv.cu lecţiune incertă]. Mai trebuie să accentuez că cele trei mari premii ale 
Academiei Române: Adamachi, Năsturel şi Hurmuzaki (dacă nu mă înşel) cereau o aprobare 
<<in internum>> a tuturor membrilor secţiunilor amintitei Academii un veto făcând să cadă 
premierea. 

Suma care mi s-a dat: 3000 lei, nu am primit-o şi am făcut-o retorsibilă asupra 
Academiei Române pentru cea mai bună lucrare genealogică sub numele de Premiul Dimitrie 
O.Florescu căci la umbra părintelui meu mi-am început cariera de genealogist. 

190 " Despre această veche spi!ă, vezi Constantin Bălan, Ruda et Ies boyarcls Rydeanu d · Arges oendant 
l'Coogye de Michelle Brave, în "Revue Roumaine d'Histoire", XXXII, 3-4, 1993, pp.261-267. 
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Dar hai să închei aceste puneri la punct. 
Găseşti în ceea ce îţi remit lucruri absolut inedite dacă nu ar fi decât distingerea celor 

şase Capie din sec.XV - XVII (din acelaşi neam) pe care nimeni nu a făcut-o. 
In această tabelă vei afta o sumedenie de răspunsuri la întrebările D1•

1
• din scrisoarea 

datată 16.UI.970. 
Totuşi cred a-ţi da unele precizări cu privire la semne şi iniţiale: 
n. =născut (cifrele I - XII indică lunile) 
+ =decedat(" ") 

= = căsătorit(" ") 
[o cruce încadrată într-un pătrat]= ucis 

[o cruce într-un cerc]= înmonnântat 
= [tăiat] = legătură fără cununie legală 
„„„ =posibilităţi de descendenţe (sau ascendenţe sau înrudiri) (fraţi, surori) 
[o săgeată în jos]= descendenţe din personagii pe care nu le-am reprodus complicând 

prea mult tabela 
a= ante(= adică: înainte de) 
p =post(= adică: după„.) 
f.sc. = fără scoborâtori 
v. =vei (mare) 
vei= mare 
vtori =al doilea 
treti =al treilea 
biv= fost 
< >=în majoritatea cazurilor identificări şi precizări personale (G.D.F.) 
N. = Nomine (pt.masculi) 
Na= Nomina (pt.femei) 
Ţ.Rom. =Ţara Rom. (Munt. şi Oltenia) 
c.c.= circa 
X =în imposibilitatea unei succesiuni, fie per mascu/os, fie per feminas 
etc.= repertoriu cronologic a[l] aceluiaşi pronume [sic] 
= ... = soţii sau bărbaţi necunoscuţi documentelor" 

8. Scrisoare a lui Dinu Tărtăşescu către George D.Florescu [dactilogramă]: 

"Mult iubite George, 

Sper că eşti acasă şi că ţi-ai reluat ocupaţiile în plin. Eu - deşi au trecut două luni de 
când mi-am reluat ocupaţiile prozaice - sunt în continuare sub vraja planşelor pe care mi le-ai 
dat, pe care le studiez cu o adevărată voluptate şi care îmi pun probleme pentru mine noui. 

Alătur o parte din schema Rudenilor, aşa cum o am eu, pentru a şti dacă e exactă şi a 
afta răspuns la cele 6 puncte de întrebare; evident dacă răspuns există; căci de exemplu, în 
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arborele Cantacuzinilor din arhiva Nababului, nu se spune care din cele trei soţii ale lui Mihai 
Cantacuzino a fost mama Ancuţii Rudeanu, nici cine era Teodora. 

Cercetând ascendenţa Elinei din Mărgineni, dau peste o contradicţie pe care nu o pot 
lămuri fiindcă nu am schemele autentice ale Mărginenilor şi Craioveştilor. 

In schema Mărginenilor, aşa cum am reuşit eu să o alcătuiesc cu slabele mele mijloace, 
găsesc că Drăghici I din veacul al XV-iea, 1435 - 1497, este bunicul lui Udrişte I, căsătorit 
de două ori (Udrişte): prima oară cu o necunoscută şi apoi cu domniţa Anca a lui Radu Vodă 
de la Afumaţi, care este mama lui Udrişte II, căsătorit cu Oprişan din Cornăţeni; iar acesta 
este tatăl Elinei din Mărgineni, căsătorită cu Radu Vodă Şerban: părinţii marei postelnicese 
Elina Cantacuzino. 

Or, în arborele Craioveştilor din arhiva Nababului 19158
, Drăghici I din Mărgineni apare 

în veacul al XVI-iea, ca frate al lui Neagoe Basarab (este adevărat cu semn de întrebare) 
si tată - nu bunic - al lui Udrişte I; iar acesta este căsătorit cu Calea (!) iar nu cu domniţa 
Anca. 

Eu nu am lucrarea Dtale despre boerii Mărgineni 19259 , unde probabil că este arborele 
Mărginenilor, dar dacă datele 1435 - 1497 sunt exacte, Drăghici I nu putea fi fratele lui 
Neagoe Vodă sub nici un cuvânt. Desigur că pentru Dta problema este lămurită; şi eu 
bănuiesc că arborele Craioveştilor a suferit modificările necesare, care anulează pe cel din 
arhiva Nababului, sau datele culese de mine cu privire la Mărgineni nu sunt exacte. Iată din 
ce dilemă majoră te rog să mă scoţi. .. când vei putea; căci aci este vorba de două familii de 
primul rang. 

III. O altă problemă ar fi absenţa din acelaşi arbore al Craioveştilor, a verei lui Matei 
Basarab, care totuşi apare în arborele Buiceştilor ca soţie a lui Diicu. Dar nu vreau să mă 
întind prea mult căci ştiu cât eşti de ocupat cu punerea la punct a planşelor Dtale. 

Aşa de interesantă apare istoria ţării în lumina legăturilor de familie, încât numai 
un analfabet ar putea considera această muncă titanică de clarificare documentară drept 
o inutilitate. Dacă regret ceva este că nu m-am destinat acestor cercetări şi că am pierdut 
vremea cu preocupări prozaice. 

Eu îţi doresc multă multă sănătate, ca să vezi opera Dtale încununată de succes 
(publicarea) cât mai curând. 

Gânduri bune pentru merituosul Dtale colaborator Cernovodeanu. 
Cu mulţumiri şi mult drag, al Dtale 

Dinu Tărtăşescu 
[Semnătura] 

Reghin Piaţa Lenin nr.48 
Jud.Mureş 

12 aprilie 1971" 

191 ;, Ioan C.Filitti, Arhiva Gheorghe Grigore Cantacuzino. Bucureşti, Institutul de Arte Grafice Carol Gobl, 
1919. 
192 ;•i George O.Florescu, Boerii Mărgineni din secolele XV si XVI Studiu genealogic, Vălenii-de-Munte, 1930. 
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9. Scrisoare a lui Dinu Tărtăşescu către George O.Florescu [dactilogramă]: 

"Iubite George, 

Se împlineşte anul de când nu ne-am văzut şi de când am întrerupt investigaţiile, ca să 
nu zic cercetările, despre care îţi vorbeam în scrisoarea mea din 12 aprilie 1971. 

Era vorba acolo de Craioveşti şi Mărgineni. 
Am impresia că schiţa Craioveştilor din arhiva Nababului nu corespunde în totul 

realităţii, fiindcă apare acolo un Drăghici I din Mărgineni, frate cu Neagoe Basarab(?), care 
Drăghici, după datele mele a trăit în veacul al XV-iea (1435 - 1497) şi a fost bunicul iar nu 
tatăl lui Udrişte I. 

Nu am nici lucrarea D[umita]le despre boerii Mărgineni, nici Banatul Craiovei al lui 
Ionel Filit[t]i. S-ar putea să fiu eu în eroare, dar încă ar trebui să o ştiu. 

Dată fiind însemnătatea acestor familii istorice, nu-mi închipui că nu se cunoaşte 
adevărul şi eu nu-l pot culege decât prin amabilitatea Dvs. nedezminţită. 

De altă parte, am găsit în arborele Buiceştilor, care mi se pare foarte interesant, că 
Di icul, succesorul in spe al lui Matei Basarab, a fost căsătorit cu o vară a acestuia; ea nu apare 
totuşi în arborele Craioveştilor. Să fie o vară dinspre partea mamei lui Matei Basarab? 

Cum te afli cu sănătatea şi ce speranţe ai în legătură cu publicarea planşelor D[umita]le 
? 

Imi spui în scrisoarea din 26 iunie 1970, că Vlădeştii se află în lucrarea D[umita]le pe 
6 tabele. Deduc de aci ce mult trebuie să lipsească din unica tablă pe care o am eu. După cum 
vezi, în multe privinţe .. .je suis au noir ! 

Ce face tânărul Cemovodeanu? Ştiu că pregătea o lucrare de [h]eraldică. A apărut în 
librărie? 

Eu îţi doresc multă sănătate şi tot atâta putere de muncă. 
Cu mult drag, 

[Semnat:] Dinu Tărtăşescu 
Reghin Piaţa Lenin 48 

Judeţul Mureş 

22 mai 1972" 

11. Scrisoare a lui George O.Florescu către Dinu Tărtăşescu: 
"Bucureşti, 6. VI.1972 

Dragul meu Dinu 

Imi încep prezentele rânduri ca un răspuns destul de întârziat la cele ale tale bătute 
la maşina de scris în ziua de 22 mai a.c. şi primite cu câteva zile anterior părăsirii mele 
definitive a spitalului la 29.V. a.c. unde - hai să-i spunem bine: volens, no/ens, în scurgere de 
20 de luni; o cură de îngrăşare şi totodată şi de înţepeneală. 
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Iartă-mă, dragul meu, că nu mai mă pot referi la scrisoarea ta de care-mi aminteşti că 
era din 12 aprilie 1971 căci nu ştiu unde va fi alunecat - era de pe timpul când eram internat 
în spital - în maldărul de acte, spiţe genealogice manuscrise, informaţii istorice, puse claie
grămadă, în diferite mape, trimise de la spital acasă pentru un control viitor, care mi-e frică 
să nu fie la quasi: <<calendes grecques>>. 

Şi acum după o introducere de prezentare a faptelor hai ! să intrăm în materie: 
Imi aminteşti că este vorba de Craioveşti şi de Mărgineni şi că prima (atribuită de tine 

arhivei Nababului) nu corespunde realităţii. Evident că apariţia lui Drăghici I din Mărgineni 
ca frate cu Neagoe Basarab este o greşeală grosolană în lucrarea lui Ioan C.Filitti publicată 
în revista lui Tzigara-Samurcaş <<Convorbiri literare>> anterior anului 1932 când acelaşi a 
reparat această greşeală în urma masivei mele lucrări asupra boierilor de la Mărgineni ( 1931 ). 
Evident că această lucrare a pus la punct unele lucruri, Drăghici acesta nefiind nici Craiovesc 
nici Floresc. Dar de atunci am mai evoluat şi eu având colecţia editată a documentelor din 
sec.XIV până la anul 1625. 

Pentru elucidarea acestei chestiuni îţi anexez prezentul text epistolar si o spită a 
boierilor zisi ab origine: "ot Cricov" fiind începătorii boierilor din Mărgineni stinşi în linie 
masculină la începutul veacului al XVII-iea cu Elina doamna lui Radu Şerban Voevod. 

Continuând atingi chestia eventualei legături de înrudire a Buiceşti lor cu Matei Vodă 
Basarab. Nu pot nici eu preciza ceva, neştiind cine este mama acestui voevod căci acolo 
trebuie să fie veria Stancăi a lui Matei cu Di icul succesorul <<in spe>> al acestui Voevod. Nu 
o mai căuta în arborele Craioveştilor că nu o vei găsi. 

In ceea ce priveşte o spiţă completă a Craioveştilor cea de [la] 1932 este destul de 
justă la Fii itti. 

Lucrarea mea asupra Mărginenilor o am doar într-un singur exemplar tăcut şi el cam 
ferfeniţă ca şi exemplarul meu al Craioveştilor. Despre acest neam mi-am dresat mai multe 
spiţe, foarte interesante, cu privire la încuscririle cu alte familii bătrâne ale Ţării Româneşti. 
Poate că aceste spiţe de încuscriri ar fi bune pentru un studiu în eventuala publicare a unei 
reviste a marei secţii genealogice înfiinţate anul trecut de Academia R.S.R. 

Luând în seamă afirmaţia pe care mi-o atribui în scrisoarea din 26 iunie 1970 cu 
privire la genealogia Vlădeştilor în care aş avea 6 tabele am avut adineauri o mare deziluzie. 
Imi lipseşte din litera V tot materialul genealogic cu privire la Vlădeştii din Muscel şi la 
alţii din Vâlcea. Când le voi fi scris şi unde le voi fi rătăcit este o întrebare fără răspuns. Mă 
gândesc dacă părintele Marin Branişte de la Piteşti nu va fi având el copii a[le] Vlădeştilor 
din Muscel căci aceştia te interesează. Eu nu am mai avut legături cu această faţă bisericească 
însă ştiu că pe vremea când ne-am scris el locuia în Piteşti pe Calea Rahovei N° 9. Fi-va oare 
încă acolo? 

Lucrarea lui Dan Cemovodeanu de care îmi vorbeşti nu a apărut încă. 
De curând am fost solicitat de al 11 1

•• Congres al genealogiştilor din Belgia la Liege. 
Am colaborat în limba franceză la o lucrare mai mult personală. 

Printre multiplele subiecte propuse pt. genealogişti şi heraldişti a fost şi un subiect 
care suna: <<Cinq generations de membres d 'une ancienne familie roumaine a travers Ies 
portraits et Ies photos d'epoque (XVII/" -XX" siecle)>> 19360

• Majoritate din colegii mei din 
193 "'Comunicarea a apărut, cu acest titlu, în voi. Recueil du 11 •Congres I nternatjonal des Scjences 
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secţiunea genealogico-heraldică a Academiei mi-au propus să prezint cele 5 generaţii ale 
familiei mele plecând de la fiul meu cel mai tânăr care are asemănare cu mine. 

[Cuv.nedescifrat] că cerea însă o cotizaţie care se cifra în franci belgieni la vreo 1200 
- 1300 franci belgieni. Informându-mă pe chestiunea aceasta aflai că francul belgian este 
azi f.scăzut şi că aş putea să scap cu vreo cinci [cuv.nedescifrat] români. M-am adresat 
la nepotul meu din America de Nord profesor la Facultatea din Boston pentru Sud-Estul 
european 19461 şi s-a însărcinat să ia el în mână toată chestiunea. Congresul trebuie să înceapă 
[cuv.nedescifrat] înainte de luna lui mai încheindu-se la 9 iunie crt. adică doar câteva zile. 
Dan Berindei binecunoscut mie şi directorul secţiei academice amintită mai sus, a plecat la 
Liege cu tot materialul: vreo trei comunicări afară de a mea mai sus amintită şi nu mai ştiu 
nimic căci nici nepotul meu de la Boston nu mi-a mai scris nimic. 

Scrisoarea prezentă a întârziat căci voind să controlez cele 6 spiţe de Vlădeşti de care
mi amintesc în scrisoarea de [cuv.nedescifrate] că genealogia Vlădeştilor îmi lipseşte complet 
şi atunci am apelat la tabelele mai vechi şi acolo am găsit [cuv.nedescifrat] 6 spiţe, dar restul 
informaţiei cu privire la acest neam [cuv.lipsă] şi am trebuit să copiez această genealogie în 
două exemplare din care unul ţi l-am păstrat dar nu am putut încă să-l închei. 

Scrie-mi neapărat dacă mai vii prin Bucureşti şi anunţă-mă din timp pentru că sunt 
acum acasă la mine şi sunt [cuv.nedescifrat] fără întârziere poate telefonic căci mă abţin de la 
[cuv.nedescifrate] spiţe genealogice şi prefer să ţi-o înmânez personal. 

Cu aceste rânduri închei ştirile mele şi iartă-mă că scriu aceste <<pattes de 
mouches>> 19562

• 

Cu toată dragostea şi aceeaşi prietenie 
[Semnat:] George O.Florescu 

10.VI.72 
Ţi-am copiat şi o genealogie a Mărginenilor mai dezvoltată decât cea din 1931 ". 

12. Scrisoare a lui Dinu Tărtăşescu către George O.Florescu [dactilogramă]: 

"Mult iubite George, 

Am primit cu multă bucurie scrisoarea Dtale. Intâi fiindcă eşti acasă după atâta 
spitalizare şi apoi fiindcă mi-ai dat deja lămurirea principală pe care o aşteptam; că Drăghici 
I din Mărgineni nu era fratele lui Neagoe Basarab şi deci că arborele Craioveştilor din arhiva 
Nababului nu corespunde realităţii; ceea ce bănuiam. 

Spui că anexezi scrisorii Dtale schiţa boierilor din Cricov (Mărgineni); dar nu am 

Genealogique et Heraldique Ljl:ge 29 mai - 2 jujn 1972, pp.227·23 I. 
194 . ''' Este vorba de istoricul Radu Florescu, autor al unor cunoscute cărţi despre Vlad Ţepeş, profesor la Boston 
Co/lege, nepot de văr primar al lui George O.Florescu. 
195 62 Scrisul lui George O.Florescu este adeseori greu descifrabil, mai ales odată cu înaintarea în vârstă. 
Semnătura sa pe scrisori este cea care l-a individualizat întotdeauna în mod accentuat, în formă de fluture. 
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găsit-o în plic. 
Mă bucur de asemenea că voi primi planşa mai dezvoltată a Mărginenilor, faţă de cea 

din 1931. 
Sper că ai găsit planşele Vlădeştilor şi ale altor familii din Muscel. Preotul Marin 

Branişte este tot în Piteşti la aceeaşi adresă (Calea Rahovei nr.9). Este parohul bisericii 
Sf.Gheorghe, ctitoria lui Radu Vodă Şerban, foarte bine restaurată, în podul căreia ştiu că s-a 
găsit cândva un exemplar din Biblia lui Şerban (Cantacuzino). 

M-a interesat mult ce-mi spui de Liege. Cu ce rezultat s-a întors Dan Berindei. Este 
vorba de nepotul meu, fiul Dinei Balş (Berindei). Cel putin străinii să-şi aducă aminte că la 
Bucureşti există un specialist serios în acest domeniu. 

Iti trimit alăturat schita Buiceştilor despre care ti-am vorbit. Desigur că are lacune. 
Pe mine m-a preocupat mama lui Diicu Buicescu, fără să ştiu dacă în adevăr a fost - şi cum 
- vară cu Matei Vodă Basarab. 

Nu ştiu când voi veni la Bucureşti. Se pune chiar chestiunea mutării mele definitive; 
dar nu ştiu când. Până atunci însă voi mai veni odată ca simplu turist şi voi lua contact 
telefonic imediat cu Dta. 

Iti mai multumesc odată pentru tot ce-mi comunici pentru infonnarea mea justă. Sunt 
însă dezolat că numai pe Dta trebuie să te deranjez mereu. 

Cu mult drag şi urări de bine. 
[Semnat:] Dinu Tărtăşescu 

Reghin la 22 iunie 1972" 

13. Scrisoare a lui George O.Florescu către Dinu Tărtăşescu: 

"Bucarest, ce Jeudi le 23 janvier 1975 

Mon bien cher Dinu 

J 'ai refu le Mardi 2 I. I. a. c. ta lettre datee du I 7.1. 
J'ai lu avec beaucoup d 'attention et me suis note pas mal d'informations genea/ogiques 

que tu me [cuv.nedescifrat]. 
Mais je dois - avani de me mettre a un tres grand travail - te tenir au courant de la 

situation dans ma demeure. Mon materiei de tableaux genealogiques a beaucoup soujfert 
a travers Ies dernieres annees, ouvrage meconnu par Ies miens proches (moi etant dans 
I 'impossibilite des mouvements et des pieds et des mains frappes a tour de role par des 
accidents). 

C 'est mafemme - la pauvre - qui s 'est pris la charge de mes ouvrages n 'etant pas du 
tout au courant de ce travail. 

Resultat ! Tout a etejete, ci et la, dans differentes caisses, aide par des etres absolument 
absentes a un ouvrage scientifique. 

Depuis fort peu je me suis mis a faire de I 'ordre dans mes dosşjers: des documents 
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et anciens et plus neuft, des etudes genealogiques, des manuscrits personnels, etc. etc. qui 
remontent a bien des centaines, non classees et sans precision. 

Devant une te/le situation, a laquelle s 'ajoute man âge avance, je ne puis 
momentanement te promettre des precisions. 

Ne m 'en veuille pas sije ne tarderai pas dans des precisions quant aux questions qui 
te tiennent a coeur. 

Quant a la question que tu me propose avec Dan Pleşea19663 je te laisse la liberte 

comme tu peux et tu crois pour man mieux, et si possible tiens moi au courant. En tous Ies 

cas tu pourra dire a Pleşea que i 'ai absolument besoin de mes deux livres [cuvinte nedese.] 

qu 'ii a empruntes de chez moi ii y a bien des annees et prends Ies chez toi. Tu pourras me Ies 

envoyer comme paquet chez moi a Bucarest. Et tiens moi, je te prie, au couran/ de ces deux 

questions, situ /rouves necessaires. 
A bientât des quej'aurais trouve des explications quant a tes demandes. 
De tout coeur bien fraternellement 

{Semnat:} Georges Floresco „i97• 

196 6
' Ortografia numelui de ramilie al istoricului şi genealogistului Dan Pleşia diferă în aceasta scrisoare fafă de 

cele anterioare. Aceasta se explică printr-o anumită nemul\umire a lui George O.Florescu fată de discipolul său, al 
cărui nume este scris sub forma "Pleşea". 
Colaborarea dintre George O.Florescu şi Dan Pleşia se fructificase însă de-a lungul timpului într-o serie de 
publicafii comune: Documente privind istoria României - Material din arhive particulare. în "Studii şi Materiale 
de Istorie Medie", voi.V, 1962, pp.583-622; 
Condica Văc!lrestilor Copii de documente regeste si mentiuni publicate I 1535- 1712). în "Studii", XIX, nr.5, 
1966, pp.967-986; 
Negru Vodă - personaj istoric real în "Magazin Istoric", 811970, pp.37-42; 
Mihai Viteazul- uanas al impilfatilor bizantini în "Scripta Valachica", Târgovişte, 1972, pp.131-161. 

197 "Bucureşti, joi 23 ianuarie I 975 
Dragul meu Dinu 
Am primit marţi 21.1. a.c. scrisoarea ta datata din 17.1. 
Am citit-o cu multă aten)ie şi mi-am notai multe informa\ii genealogice pe care mi le [cuv.nedescifrat]. 

Dar trebuie - înainte de a ma pune la o muncă foarte mare - să te fin la curent de situa\ia din casa mea. 
Materialul meu de tabele genealogice a suferit mult în ultimii ani, lucrarea fiind putin cunoscuta de către apropiaţii 
mei (eu fiind în imposibilitate de a mă deplasa şi având picioarele şi mâinile lovite pe rând de accidente). 

Sofia mea - săraca - s-a însărcinat cu lucrările mele nefiind deloc la curent cu această munca. 
Rezultatul ! Totul a fost aruncat, ici şi colo, în diforite sertare, ajutat de fiin\e absolut în arara unei lucrări 

ştiinţifice. 

De foarte puţină vreme am început sa fac ordine în ~mele: documente şi vechi şi mai noi, studii 
genealogice, manuscrise personale, etc.etc. care se numără cu sutele, neclasate şi f!lrll precizie. 

ln faţa unei atare situaţii, la care se adaugă vârsta mea avansata, nu pot momentan sa iţi promit precizări. 
Nu te supăra dacă nu voi întârzia cu precizări privitoare la întrebările care iţi stau la suflet. 
I n ceea ce priveşte chestiunea pe care mi-o propui cu Dan Pleşea, iţi las I ibcrtatea cum poţi şi cum crezi ca 

este mai bine şi dacii este posibil ţine-ma la curent. ln orice caz vei putea spune lui Pleşea ca am absolută nevoie 
de cele doua carti ale mele [cuvinte nedese.] pe care le-a imprumutat de la mine in urma cu multi ani şi ia-le la 
tine. Vei putea sa mi le trimili ca pachet la mine la Bucureşti. Şi line-ma, te rog, la curent cu aceste doua chestiuni 
daca găseşti necesar. 

Pe curând, atunci când voi fi găsit explicaţii privitoare la cererile talc. 
Din toată inima, cu frăţie 
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charges de: Grand Maître d'Hotel (= Grd.Stolnic), Grand Echanson (= Grd.Paharnic), Grand 
Maître des Ceremonies (= Grd.Cloutchare) et Grand Justicier (= Grd.Vomic) de 1777 a 180 I; 
Ephore des fondations et du Monastere de Panthelimon (Dep.d'Ilfov), 

lequel, ne vers 1740 
mourut en 180 I et fut inhume dans l'eglise de Saint Jean le Grand de Bucarest, 

et de la Princesse: 
ANNE DEMETRIUS GHIKA 

nee vers 1757 mourut a Poenari-Floreşti (Dep.d'Ilfov) en 1848 et fut inumee dans 
l'eglise de Saint Jean le Grand de Bucarest, 

et de la Princesse: 
ANNE GREGOIRE SOUTZO 

laquelle, nee a: Constantinople en 1790 
mourut a Bucarest le 19 fevrier 1878 et fut inhumee dans l'eglise du Monastere de 

Tziganeşti (Dep.d'Ilfov), 
fi lle du Prince: 
GREGOIRE MICHEL SOUTZO 

Second fils du Prince Souverain de Valachie MICHEL SOUTZO I-er. 
Representant du Voivode de Valachie aupres de la Porte de 1792 a 1812; Lieutenant de 

Prince regnant en Valachie en 1812; Fondateur de l'eglise du village de Boteni (Dep.d'Ilfov) 
en 1820; et qui mourut en 1836 a Constantinople, 

et de son epouse la noble: 
SAFTA(= Elisabeth) NICOLAS DOUDESCO 

Maries le 15 janvier 1811. 

La noble Dame Alexandrine Jean Mihalesco 
etait fille du Noble: 
JEAN SCARLATE MIHALESCO 

Grand Echanson (= Grd.Paharnic) et Grand Maître des Ceremonies (= Grd. 
Cloutchare) de 1836 a 1848; Fondateur des eglises de sur ses terres de Comişani et Lazuri 
(Dep.de Dambovitza) et Camineasca (Dep.de Vlaşca). 

lequel, ne a Bucarest en 1804, 
mourut a Bucarest le 11 mai 1867; inhume au cimetiere de Serban Voda de 

Bucarest, 
fi ls du Grand Bo'iar: 
SCARLATE (=Charles) CONSTANTIN MIHALESCO 

Ministre des Cultes de 1825 a 1830; Fondateur des eglises de sur ses terres de Lazuri 
(Dep.de Dambovitza) 

et de la noble Dame, son epouse: 
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ROXANE JEAN CARAMANLEU 

et de la noble Dame: 
MARIE GEORGES DECHLI 
laquelle nee a Bucarest en 1812 

103 

mourut a Bucarest le 13 juin 1890, inhumee au cimetiere de Serban Voda de 
Bucarest, 

fi lle du Grand Boi'ar: 
GEORGES CONSTANTIN DECHLI 
Grd.Maître du Champ (=Grd.Setrare) de 1794 a 1804; Grand Maître des Ceremonies 

(= Grd.Cloutchare) de 1827 a 1828; Fondateur de l'eglise de sur sa terre de Lunguletzul 
(Dep.de Dambovitz.a), 

qui mourut en 1828 
et de la noble Dame: 

ANNE GEORGES NECOULESCO 
son epouse qui mourut en juillet 1842 

Maries a Bucarest en avril 1827. 

Ligne matemelle ......... 111-eme degre 
Bisaieul Le Noble Constantin Marin Boutcoulesco 

et etait fi ls du boi'ar: 
Bisaieule MARIN RADU BOUTCOULESCO 

Prefet des departements de Teleorman et d'Olt; 
Sloudgiare (= Inspecteur des vivres) en 1808 et Grand Serdare (= Inspecteur des 

Departements) de 1815 a 1830, 
lequel ne a Roşiorii de Vede (Dep.de Teleorman) vers 1760 
mourut a Slatina (Dep.d'Olt) le 17 septembre 1830, et fut inhume dans l'eglise de la 

Sainte Vierge de Slatina le 18 septembre 1830, 

1780, 

fils du Boi'ar 
RADU(= Rodolphe) MICHEL BOUTCOULESCO 

du Departement de Teleorman 

ne vers 1711 mourut en 1784 
et de la noble Dame 

NEAGA DRAGANESCO 
Fondateurs de l'eglise de Saint Nicolas de Roşiorii-de-Vede (Dep.de Teleorman) en 

et de la noble Dame: 
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MARIE ALEXANDRE BARLEANO 
laquelle, nee a Ruşii-de-Vede vers 1784 
mourut a Ruşii-de-Vede en janvier 1853 
fille du Boi"ar 
SANDU(= Alexandre) MIHAESCO DE BAR LA 
Sloudgiare (= lnspecteur des vivres) en 1821 

Maries a Roşiorii-de-Vede (Dep.de Teleorman) le 20 octobre 1799. 

La noble Dame Marie Constantin Boujoreano 
etait fille du Grand Bo"iar: 

CONSTANTIN EMMANUEL BOUJOREANO 
Grand Chambrier (= Medelnitchere) de 1797 a 1815 
lequel, ne vers 1770 

mourut a Bucarest vers 1830 et fut inhume a l'eglise de Saint-Elie Rahova a 
Bucarest 

fils du Boi"ar 
MANOLAKE (=Emmanuel) SANDAGIU dit BOUJOREANO 
Maître des ceremonies (= Cloutchare) de 1774 a 1790 
SMARANDA GEORGES BOUJOREANO 
son epouse, 

et de la noble Dame 
CATHERINE THEODORE FOTINO 
laquelle, nee vers 1790 
mourut le 20 aout 1864 a Bucarest, et fut inhume dans l'eglise de St.Elie-Rahova de 

Bucarest, 
fi lle du grand Boi"ar: 
THEODORE MICHEL FOTJNO 
et de la noble Dame 
MARIE PANDELIS HIOTO 

Maries a Bucarest le 6 aout I 804" 19964
• 

SUMMARY 

The article presents the unpublished correspondence (14 letters) between the great 
genealogist George O.Florescu ( 1893 - 1976), a well-known historian of the old Bucharest, 
and his friend and distant relative Dinu Tărtăşescu, a lawyer who lived in Reghin, after the 
Second World War. The first letter dates from the 19'h of august 1962, whereas the last from 
199 64 Aceasta listă a propriilor strămoşi a fost alcătuită de George O.Florescu însuşi, iar datorita faptului ca 
cuprinde multe nume, am considerat că nu mai este cazul sa fie redata şi în traducere. Asupra acestui subiect, vezi, 
de asemenea, Mihai Sorin Rădulescu, Genealogii, pp.88-94. 
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the 23'dof January 1975. The originals are in the possession ofthe author ofthis article. 
The correspondence brings many details about the biography and the scientific activity 

and work of George O.Florescu. The letters are alsa very much focussed on genealogica! 
issues linked to the boyar families of Wallachia to whom Dinu Tărtăşescu was related. 
(M.S.R.). 
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