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PREFAŢĂ

E ste o carte care te cucereşte. Despre o lume dis‑
părută, pe care am apucat‑o la sfârşitul ei şi care 
este evocată în altă etapă istorică, mult depăr‑

tată, având în vedere ritmul de evoluţie al omenirii din 
ultimul veac şi jumătate. Între timp, mutaţiile au fost atât 
de mari, încât noutățile înfățişate de Ana‑Maria Calli‑
machi aproape cu un secol în urmă au ajuns şi ele trecut. 
Dar cartea în sine este fermecătoare prin sinceritatea şi 
spontaneitatea demersului şi nu în mică măsură prin evi‑
dentul talent evocator al autoarei, la care se adaugă solida 
educaţie, mai ales umanistă, pe care a primit‑o, limbile 
străine învăţate de mică şi, de asemenea, viziunea asupra 
lumii dobândită în urma unui lung şir de călătorii. Fără 
îndoială, Ana‑Maria Callimachi este exponentul unei 
categorii sociale opulente şi beneficiara unei pregătiri 
culturale excepţionale.

Amintirile, scrise cu multă înzestrare şi putere evo‑
catoare, sunt expuse de la sine, fără ostentaţie, cu talent 
şi mai ales cu o debordantă sinceritate, uneori adău‑
gându‑se o spontană sau voită înfăţişare a lucrurilor cu 
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accente menite a‑i da relatării o coloratură mai puter‑
nică. Am cunoscut‑o pe fiica autoarei, pe Roxana (Pussy) 
Callimachi, şi lectura mi‑a trezit multe amintiri, firea lor 
fiind într‑adevăr foarte apropiată. Cartea reînsuflețeşte o 
lume care a ființat cu „bune şi cu rele” şi o fază a istoriei 
în care nu numai că a fost construită România modernă, 
ci a avut loc şi o etapă ascendentă a istoriei naţionale, 
în care grânele şi petrolul au contribuit la dezvoltarea şi 
treptata înflorire economică.

Jurnalul evocă şi lumea bunicii autoarei, Maria Mă‑
nescu, şi parţial şi pe aceea a tatălui, Radu Văcărescu. Este 
drept că demersul autoarei se opreşte la evocarea catego‑
riilor privilegiate, dar nu numai nobiliare, ci şi culturale. 
Viaţa mondenă ocupă un loc de seamă în relatare, dar şi 
viaţa cotidiană, felul în care se trăia şi în care se compor‑
tau mai ales categoriile conducătoare ale societăţii. Nici 
defectele nu sunt uitate, inclusiv ale tatălui cheltuitor 
dincolo de limitele impuse de starea sa materială. Este 
însă mişcătoare simpatia ce reiese din însemnări în ceea 
ce priveşte ţărănimea, înfăţişată în mai multe rânduri cu 
un evident ataşament. De asemenea, trebuie reţinută şi 
legătura care există între autoare, persoană foarte „inter‑
naţională”, veşnic călătoare, şi propria‑i ţară, ea mărturi‑
sind într‑un loc: „Rădăcinile mele sunt acolo!”

Neamul Măneştilor se stinsese pe linie masculină, dar 
bunica, socotindu‑se purtătoarea de cuvânt a înaintaşilor 
săi, a ştiut să‑i insufle nepoatei ataşamentul pentru co‑
nacul de la Măneşti, aflat necontenit în centrul existen‑
ţei sale spirituale şi unde a ţinut neapărat să aibă loc şi 
căsătoria ei. Bunica, în primul rând, dar şi guvernantele 
de diferite naţionalităţi s‑au străduit să îndrepte ceea ce 
se putea în formarea unei firi independente şi rebele ca 
aceea a Anei‑Maria. Aceasta a avut şi şansa unor relaţii 
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cu rudele din familia Lahovary, printre care se numărau 
Martha Bibescu şi Simky Lahovary, Doamna de Onoare 
a Principesei şi apoi a Reginei Maria, dar şi Ioana Văcă‑
rescu, cea de‑a doua soţie a tatălui ei, care au contribuit 
direct sau indirect la formarea şi la integrarea ei în înalta 
societate bucureşteană.

Pentru Ana‑Maria Callimachi, Parisul sau Viena 
erau aproape oraşe natale, iar Biarritzul — o destinaţie 
firească. Călătoriile şi mai ales lungile şederi într‑un loc 
sau altul au contribuit fără îndoială la cizelarea persona‑
lităţii ei. Verişoara Elena Văcărescu a jucat şi ea un rol 
formativ, ca şi Anne de Noailles, dar şi întâlnirile cu mari 
personalităţi culturale, printre care şi Gabriele d’Annun‑
zio. Viaţa mondenă pariziană sau vieneză a interesat‑o 
în mod deosebit, dar în egală măsură a înregistrat eve‑
nimente şi personalităţi din ţară, de la Regele Carol şi 
Carmen Sylva la Principele şi apoi Regele Ferdinand şi 
Prinţesa Maria, viitoarea regină. Regăsim în însemnări 
evocarea momentului 1906 şi a răscoalei din 1907, dar 
mai ales interesanta perioadă premergătoare marii con‑
fruntări din 1914, inclusiv premisele participării Ro‑
mâniei la conflictul balcanic. Este şi momentul în care 
a avut loc marea schimbare, când au dispărut o lume şi 
un mod de viaţă — mai ales pentru categoria socială că‑
reia îi aparţinea autoarea — şi s‑a construit, după teri‑
bila şi lunga conflagraţie a Primului Război Mondial, o 
altă lume. Încă nu avusese loc răsturnarea de situaţii şi de 
valori de peste câteva decenii (cel de‑al Doilea Război 
Mondial), păstrându‑se încă parte din vechea construc‑
ţie, dar evident inaugurându‑se şi o altă etapă, cu totul 
diferită faţă de aceea Belle Époque evocată în însemnări.

Aceste memorii reprezintă, fără îndoială, o operă li‑
terară, dar şi un izvor istoric de primă mână, ajutând la 
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reconstituirea unei epoci trecute şi mai ales la înţelegerea 
ei. Autoarea, aparent detaşată de problemele pe care le 
tratează în proiectul ei de reînsufleţire, este o purtătoare 
de cuvânt a unei lumi ce a fost şi nu mai este, dar care a 
avut rosturile ei. Între altele, această categorie socială a 
ajutat tânăra Românie să se integreze ca o entitate euro‑
peană în lumea care se reconstruia, ea însăşi reuşind să‑şi 
găsească un loc firesc în modernitate, cel puţin până la 
marile răsturnări care au avut loc în veacul XX, înlătu‑
rând‑o din istorie !

Acad. Dan Berindei
martie 2015
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Pentru Sacheverell şi Georgia Sitwell, 
cu afecţiune şi recunoştinţă



PREFAŢA AUTOAREI,  
LA PRIMA EDIŢIE

L a început, aceste capitole privitoare la peri‑
oade din viaţa mea nu au fost scrise cu in‑
tenţia de a fi publicate. Ele sunt rezultatul 

neliniştitoarelor zile de război, din vremea când trăiam 
în Anglia şi aveam mult timp liber. În timpul uneia 
dintre cele mai impresionante perioade din istorie, nu 
prea aveam ce să fac în acea insulă‑fortăreaţă aflată sub 
asediu. Întrucât ţara mea, România, lupta pe atunci în 
tabăra adversă, în Anglia eram o străină venită din par‑
tea inamică, aşa că mi se acordaseră, cu generozitate, 
ospitalitate şi toate libertăţile — în afară de libertatea 
de a ajuta. 

Nu este de mirare că, în situaţia dată, gândurile mi se 
întorceau spre trecut. Retrăiam în amintire vremea copi‑
lăriei mele lipsite de griji, vremea trăsurilor trase de cai 
şi a felinarelor cu gaz, a spaţioaselor conace româneşti 
şi a veselei vieţi mondene din Bucureşti, cu plăcerile lor 
senine în sânul mediului cvasifeudal în care mă născu‑
sem. Îmi aminteam de educaţia mea neconvenţională, de 
mult‑iubita Vienă a valsurilor, de Roma, de scânteietorul 
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Paris de dinainte de 1914, de căsătoria şi copiii mei şi de 
multe alte întâmplări din trecut. Tot din trecut veneau şi 
imagini şi figuri care şi‑au lăsat amprenta asupra istoriei, 
dar şi unele pe care le‑am păstrat ca pe‑o comoară numai 
în inima mea.

Aceste amintiri vesele sau nostalgice au devenit teme 
de conversaţie lângă şemineu cu gazdele mele engleze. 
Ar fi rămas doar un subiect oarecare de n‑ar fi fost sfatul 
unui prieten înţelept. 

— De ce nu aşterni totul pe hârtie? a spus el. Îţi vei 
ocupa timpul cu ceva şi poate că scrisul te va vindeca de 
nostalgie.

„De ce nu?” m‑am gândit şi am început să scriu.
Şi atunci — ah, atunci! — m‑au potopit întrebările. 

Aveam ceva serios de relatat? În această perioadă dură, 
ce‑aş fi putut spune, de fapt, despre anii de pace, frivoli‑
tate şi veselie? Îi admiram întotdeauna pe cei capabili să 
scrie bine, dar în tinereţe am considerat că scriitorii ar 
trebui să fie ori nişte genii care au un mesaj pentru lume, 
ori jurnalişti talentaţi a căror meserie este să explice pre‑
zentul. Ştiam că eu însămi nu sunt nici una, nici alta. 
Nici măcar nu ţineam un jurnal, fiindcă aşternerea fap‑
telor proaspete pe paginile albe, îngheţate, îmi dădea un 
sentiment de banalitate. Trăirea efectivă a vieţii ca atare, 
frumoasă, violentă sau misterioasă, fusese întotdeauna de 
preferat consemnării ei.

Dar iată‑mă acolo, trăind în trecut, iar trecutul părea 
dintr‑odată demn să fie consemnat. Aşa că, adunân‑
du‑mi amintirile, am început să le aştern pe hârtie, fără 
jurnale sau notiţe, ba, mai mult, într‑o limbă străină. 
După ştiinţa mea, am verificat datele şi faptele, iar pe 
alocuri m‑am bazat pe o memorie candidă şi destul  
de sigură.



13

Aşa că, în paginile următoare, am cântat melodia tine‑
reţii mele, reamintindu‑mi cum m‑am apropiat cu multă 
admiraţie de artă, de teatru şi de viaţa socială, de locurile 
pomenite şi de oamenii pe care i‑am iubit sau admirat; 
am creat o ţesătură de amintiri şi impresii pe care mi‑a 
plăcut atât de mult să o aştern pe hârtie, încât sper să 
fie împărtăşită de cititorul întâmplător care îmi cumpără 
cartea. Celor de vârsta mea s‑ar putea să le sune ca un 
ecou al unei perioade care a fost punctul culminant al 
civilizaţiei europene şi al nobilei arte de a trăi — o pe‑
rioadă care s‑a sfârşit cu conflicte şi schimbări politice 
sângeroase. Cititorilor mai tineri, dimpotrivă, amintirile 
mele s‑ar putea să le evoce o lume demodată, care se 
pierde deja în trecutul îndepărtat. Poate că ochii acestora 
or să vadă vremuri mai bune şi mai măreţe — sper şi cred 
sincer asta —, însă nu le vor vedea niciodată pe acelea la 
care am fost eu martoră. 

Am în faţă şi imaginea unui nou început, căci aceia 
care nu privesc cu nerăbdare înainte sunt morţi din 
punct de vedere intelectual, sunt doar nişte fosile printre 
ruinele şi regretele vieţii lor. Totuşi, nu încape îndoială 
că generaţia mea a fost martora sfârşitului unei ere şi 
este conştientă într‑un mod acut că istoria încă se scrie. 
În ultimele cinci decenii au avut loc mai multe schim‑
bări politice, economice şi sociale decât în oricare altă 
perioadă similară de la apariţia civilizaţiei în lungul Ni‑
lului şi Eufratului. Şi încă nu am văzut sfârşitul acestui 
val de schimbări.

Totuşi, prezenta carte tratează doar basmul începu‑
tului, care în perioada şi sub imperiul evenimentelor 
actuale ar putea părea un miraj îndepărtat al epocii de di‑
naintea Primului Război Mondial. Publicarea ei a impli‑
cat iniţiativa şi ajutorul altui prieten, de data aceasta din 

Prefaţă
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America, unde cred că se hotărăşte acum viitorul lumii 
şi unde, e bine de ştiut, unii oameni încă mai aruncă o 
privire amuzată şi îngăduitoare asupra deşertăciunilor de 
ieri, care au fost şi ale mele.

Ana‑Maria Callimachi
1949



CUVÂNTUL ADRESAT AUTOAREI,  
LA APARIŢIA PRIMEI EDIŢII,  

DE CĂTRE SACHEVERELL SITWELL1

Draga mea Anne‑Marie,

Sunt încântat să aud că memoriile tale urmează să fie pu‑
blicate. Ţii minte ce mulţumit am fost de primele fascicule. Îmi 
amintesc ce mult îmi plăcea să îţi citesc cartea, capitol cu capitol, 
când ne‑ai trimis‑o. Acum, este o axiomă că aproape toate au‑
tobiografiile merită să fie citite. Se poate întâmpla să fie la fel 
de interesant de citit despre o viaţă plictisitoare ca despre una 
captivantă, dar tu numai viaţă plictisitoare n‑ai avut…

Ai un dar vioi al frazei; eşti sinceră şi amuzantă cu pri‑
vire la tine; şi, cu siguranţă, eşti una dintre cele mai cultivate 
persoane pe care le‑am întâlnit. Ai un minunat dar al priete‑
niei, despre care în paginile tale există atâtea dovezi!

Sunt sigur că mulţi dintre cititorii tăi vor f i fascinaţi de 
felul în care îţi relatezi copilăria petrecută într‑o familie de 

1 Sir Sacheverell Sitwell (1897‑1988), scriitor şi istoric brita‑
nic al artei, născut într‑o familie aristocratică. A vizitat Româ‑
nia în 1937, la invitaţia familiei Callimachi, şi a evocat călătoria  
în volumul Roumanian Journey (1938), dedicat Prinţesei 
Ana‑Maria Callimachi. 
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boieri români. Nu chiar un mediu rusesc (deşi asemănător), 
ci mai mult oriental, cu nuanţe turceşti. Ce bine îmi amintesc 
de conacul tău — Măneşti — cu interioarele lui stil Second 
Empire (ţin minte că mi‑ai spus că a fost mobilat în mare 
parte de furnizorul lui Napoleon al III‑lea)! Şi de superiori‑
tatea bucătăriei româneşti, despre care ai multe de povestit. 
Şi de portretele strămoşilor — nu cu peruci, ci cu turbane şi 
bărbi lungi. Şi de tabloul unui boier străbun, pictat de Li‑
otard1. Descrierea vieţii din Bucureşti este încântătoare, cu 
atmosfera ei cosmopolită, totuşi atât de românească! Şi apoi 
mi‑au plăcut tare mult capitolele despre Viena, despre Paris 
şi societatea franceză şi despre baletul rusesc cu Diaghilev2, 
acea grandioasă mişcare artistică din vremea ta. Chiar pe 
măsură ce îţi scriu rândurile de faţă îmi vine să‑ţi recitesc 
de la un capăt la altul memoriile şi, cred eu, la fel vor dori şi 
mulţi cititori de‑ai tăi. Le‑o recomand cât se poate de sincer.

Sacheverell Sitwell 
Weston Hall 
Towcester

Northamptonshire

1 Jean‑Étienne Liotard (1702‑1789), pictor elveţian de ori‑
gine franceză, care a călătorit în Imperiul Otoman şi a fost in‑
vitat în Moldova de către Constantin‑Vodă Mavrocordat. A stat 
la Iaşi în 1742‑1743 şi a făcut portretele domnitorului, al soţiei 
acestuia şi ale altor boieri moldoveni. 

2 Serghei Diaghilev (1872‑1929), critic de artă, impresar şi 
fondator al Ballets Russes, faimoasa companie de balet din care au 
făcut parte dansatori ca Anna Pavlova sau Vaslav Nijinski.
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SĂ MĂ PREZINT

S oarele era aproape de apus. Dincolo de por‑
ţile largi ale grădinii, drumul alb se întindea 
rigid şi uscat în căldura lipicioasă a serii. O 

căruţă ridica nori de praf gălbui, cu nuanţe de roşu şi 
violet de la razele soarelui ce cădeau pieziş. 

O caretă mică, joasă, de culoarea lămâii, trasă de un 
măgăruş frumos înhămat, s‑a oprit la uşa casei mari.  
O fetiţă cu ochi negri, păr negru şi nasul ca un nasture, 
îmbrăcată în muselină albă, a coborât solemn treptele din 
faţă şi a urcat în caretă pentru plimbarea de seară. Alături 
de caretă mergea guvernanta ei englezoaică. 

Această imagine foarte vagă, aproape la fel de ceţoasă 
precum fotografiile decolorate ale perioadei, este prima 
imagine cu mine, reflectată în oglinda înnegurată a me‑
moriei mele. De fapt, această imagine este atât de vagă, 
încât nu prea pot să o plasez în timp şi spaţiu; însă este 
atât de tipică pentru primii ani ai copilăriei mele, încât, 
multă vreme, cei din generaţia mea mă cunoşteau drept 
„fetiţa din careta cu măgăruş”. Nu‑mi dau seama în ce 
măsură memoria mea beneficiază de pe urma unor ast‑
fel de remarci, întrucât amintirile copiilor constau din 
viziuni misterioase, din care numai imagini ocazionale 
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ies clar la lumină dintr‑un decor ceţos. Prin urmare, re‑
cunoscând golurile din amintirile mele din copilărie, îmi 
voi spune povestea aşa cum o vizualizez acum. 

M‑am născut în urmă cu peste o jumătate de secol în 
Bucureşti, pe atunci o fermecătoare capitală semiorien‑
tală, alcătuită din case joase, neregulate, cu grădini spa‑
ţioase şi străzi înguste, prost pavate, dar care clocoteau 
de viaţă pitorească, veselie şi bârfă, asupra cărora păreau 
să‑şi răspândească binecuvântările biserici mici şi capele, 
cu clopotniţe rotunde şi cupole turtite. Oraşul meu natal 
era o aşezare verde, religioasă şi zâmbitoare. 

Contrastul dintre obiceiurile simple ale ţăranilor şi 
claselor mai sărace şi stilul de viaţă ce imita Parisul, prac‑
ticat de clasa din care făceam eu parte, nu a fost singura 
influenţă duală din primii ani de viaţă. De aceste influ‑
enţe divergente aveam să‑mi dau seama foarte devreme. 

La fel de contrastante erau anotimpurile noastre, 
care variau de la căldură tropicală la ierni lungi şi ge‑
roase, precum şi temperamentul violent al rasei, atenuat 
de bunătate, şi cele două case de care se leagă primele 
mele amintiri. Una era la Măneşti, străvechea reşedinţă 
a familiei, demnă şi bântuită, în ciuda modificărilor mo‑
derne şi reparaţiilor; cealaltă era vila din Bucureşti, mai 
burgheză, chiar uşor nouveau riche într‑un stil victorian 
târziu. Fiecare reprezenta câte o ramură a familiei — una 
foarte veche, cealaltă recentă. Voi avea multe de spus des‑
pre aceste două case, pentru că ele au alcătuit decorul 
solid al vieţii mele şi s‑au aflat în posesia mea până la 
recenta ocupare a ţării. 

Din partea tatălui, mă trag din una dintre cele mai 
vechi familii româneşti, menţionată în vechile cronici 
încă de la începutul istoriei ţării mele. În aceste înscri‑
suri de demult, strămoşii mei erau menţionaţi ca fiind 
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războinici viteji şi însetaţi de sânge în timpul recuceririi 
ţării, în 1291, după nouă secole de invazii şi ocupări de 
către barbari şi, mai târziu, timp de două secole de răz‑
boaie necruţătoare cu invadatorii turci. 

Mintea mea de copil zumzăia de basme şi legende 
despre acei soldaţi aprigi. Zidurile casei noastre de la ţară 
erau smălţuite cu scene colorate, dar modest pictate, în‑
făţişând acele vremuri tulburi: imagini cu căpitani îm‑
podobiţi cu pene coborând pe crevase de munte, pe cai 
albi cu harnaşamente fantastice; cavaleri medievali în‑
veşmântaţi în aur şi purpură, oferindu‑i preotului pentru 
binecuvântare iataganul ce ucisese „tot atâţia păgâni câte 
zile sunt într‑un an”; sau strămoşul nostru Ianache Vă‑
cărescu, acela care a fost târât în 1714 la Constantinopol 
şi descăpăţânat în apropierea fortăreţei Yedicule, în faţa 
sultanului, pentru că a refuzat să se lepede de credinţa 
creştină şi de suveranul său, domnitorul Constantin 
Brâncoveanu, care îi era şi cumnat.

De prin secolul al XVIII‑lea, strămoşii mei sunt de‑
scrişi în cărţile de istorie din România ca fiind membri 
cultivaţi, bogaţi şi influenţi ai aşa‑zisei „mari boierimi”, 
de obicei diplomaţi sau scriitori. Dar când se implicau în 
politică erau intriganţi, şireţi şi, uneori, chiar periculoşi.

Când m‑am născut eu, trei generaţii de risipitori ne‑
săbuiţi, dar fermecători, făcuseră praf averea şi moşiile fa‑
miliei Văcărescu şi n‑ar fi rămas nimic din avutul nostru 
dacă n‑ar fi fost puse la cale tot pe‑atâtea căsătorii profi‑
tabile, care au păstrat ceva din splendorile noastre trecute. 

Străbunicul meu, Constantin Văcărescu (fiul lui Teo‑
dor, poreclit „Furtună”1), moştenise o mare avere şi se şi 

1 Teodor Văcărescu, zis „Furtună” (1774‑1853), Mare Ban şi 
caimacam al Ţării Româneşti.
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căsătorise cu o moştenitoare de origine franceză, Hélène 
de Linche (Elena Linche sau Lenş), a cărei moarte pre‑
matură i‑a acordat libertatea ca, de foarte tânăr, să‑şi 
satisfacă cele mai nebuneşti capricii. A transformat cea 
mai mare parte a averii ei în bani lichizi şi, încărcându‑şi 
într‑o diligenţă mare, galbenă, special construită, gră‑
mezi de ducaţi de aur, amanta, cei doi copii ai lui, valeţi şi 
servitoare, a plecat în străinătate. Cât timp a avut bani, a 
cutreierat Austria, Elveţia, Franţa şi Italia. La întoarcere, 
şi‑a găsit moşiile nu doar în paragină, ci de‑a dreptul 
ruinate de vătafii lui de încredere, rămânându‑i venituri 
doar cât să‑i dea bunicului meu, Teodor1, o educaţie mi‑
litară prusacă la Şcoala de Cadeţi din Potsdam, în apro‑
piere de Berlin. Sora lui a fost imediat căsătorită cu un 
parvenit bogat, care mai târziu a ajuns nici mai mult, nici 
mai puţin decât stăpânitorul domeniului nostru. 

Bunicul Teodor Văcărescu nu a învăţat nimic din ex‑
perienţa tatălui său. În ciuda unei cariere strălucite, avea 
mereu datorii şi i‑a fost un soţ rău şi necredincios mi‑
nunatei mele bunici, pe care a făcut‑o foarte nefericită, 
fără să‑i pese de firea ei dulce şi de loialitatea profundă, 
resemnată. Observam lucrurile acestea cu sufletul meu 
de copil şi nu mă puteam abţine să nu‑l antipatizez cor‑
dial pe bunicul, fără să‑i fiu recunoscătoare măcar pentru 
faptul că avea grijă de educaţia şi studiile mele, căci era 
un om cu adevărat cultivat. Tot ce observam era înfăţi‑
şarea lui oarecum degenerată, rezultat al căsătoriei între 
rude de sânge, cu o structură osoasă fragilă şi o talie 

1 Teodor Văcărescu (1842‑1914), ofiţer de carieră, om politic, 
diplomat şi scriitor. Între 1873 şi 1881 a fost mareşal al Curţii lui 
Carol I, iar în 1876 a publicat lucrarea Ceremonialul Curţii dom‑
neşti a României (urmată, în 1882, de Ceremonialul Curţii Regale 
a României). 




