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ÎNRUDIREA NACU – SIPSOM – VERMEULEN PRIN TREI PROFESORI
AI FACULTĂȚII DE DREPT DIN BUCUREȘTI. PAGINI DIN SCRISORI
George Trohani
Abstract
Grande partie de l’élite intellectuelle de l’Ancien Royaume, avec ses
descendants d’après la Grande Union de 1918, provenait de ceux qui en avaient des
préoccupations juridiques. C'est le cas aussi des membres des familles Naco,
Sipsom et Vermeulen – d’origine roumaine, grecque et belge, mais complètement
roumanisées en mentalité, habitudes et comportement.
On insiste sur la personnalité de Constantin Nacu, professeur de droit civil,
ministre et censeur a la Banque Nationale, Constantin M. Sipsom, professeur de
même de droit civil, et Jean Vermeulen, professeur de droit administratif, tous les
trois à l’Université de Bucarest et apparentés par les filles des premières deux
familles, devenues épouses pour les deux derniers.
En partant de ceux-ci ont fait une esquisse généalogique et on présente une
bonne partie de la correspondance – 46 lettres, y compris cartes postales – entre
leurs membres, surtout du temps de la Grande Guerre de 1916-1918, mais de même
d’après la Deuxième, jusqu’aux années '50 du siècle passé.
Mots-clès: genealogie, Constantin Nacu, Constantin M. Sipsom, Jean Vermeulen.

Mare parte din elita intelectuală a Vechiului Regat, cu urmașii ei de după Marea
Unire, provenea din cei ce-și aleseseră, pe baza unor temeinice studii, preocupări juridice.
Așa a fost cazul și cu unii reprezentanți ai familiilor Nacu, Sipsom și Vermeulen.
Din prima familie, în cele de față, vom stărui asupra lui Constantin Nacu
(Planșa 1, Fig. 1a), despre care se spune, în diverse lucrări, că ar proveni dintr-o familie
boierească (Gheorghe, Șerbu 2007).
Ceea ce știm noi, până în prezent, este faptul că s-a născut în București, în ziua de
Sf. Petru, 29 iunie 1844. Studiile de drept le face la București, iar mai apoi își ia doctoratul
la Paris. Întors în țară, este numit procuror general și consilier la Curtea de Apel din
București. Din 28 mai 1879 este profesor de „drept civil” la Universitatea din Bucureşti,
aceasta fiind principala sa preocupare pe parcursul întregii sale vieți (Andreescu 2009 4142, 53-54, 63-65, 175, 226). Alte activități, ce decurgeau din competența sa în probleme de
legislație și finanțe, au fost cea de membru în consiliul de administraţie al Societăţii
Creditului Funciar Urban din Bucureşti şi al societăţii de asigurare „Naţionala”, dar în
special cea de cenzor al Băncii Naţionale până la sfârșitul vieții.
În 1907, studenții Facultății de Drept din București bat o medalie-plachetă drept
„omagiu distinsului lor profesor de drept civil pentru o neobosită activitate de 30 ani”.
Gravor fiind Mauriciu Carniol-fiul (1852-1945) (Planșa 2, Fig. 4a-b).
Cariera politică s-a desfășurat după anul 1880, în cadrul Partidului Liberal, fiind
ales deputat în anii 1883, 1884, 1888 și 1895. De câteva ori face parte și din guvern:
ministru al justiţiei (2 februarie–15 decembrie 1885), ministru de finanţe (13 septembrie
1885 - 29 februarie 1888) și ministru de interne (1-20 martie 1888).
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În plan familial, Constantin Nacu, în afara unui frate Ion, a avut și o soră,
Eliza, întreținută de familie în urma unui „atac de apoplexie”.
Constantin Nacu, înfățișat de pictorul C. Pascali pe un tablou din 1904 (Planșa
1, Fig. 1 b), s-a căsătorit cu Aristia Dimitriu (1855–1927) (Planșa 1, Fig. 2-3) cu care a
avut două fete: Maria și Elena (Planșa 6, Fig. 16). El a încetat din viaţă la 20 februarie
1920, fiind înmormântat la cimitirul Bellu din Bucureşti (fig. 42, loc 11). În jurul anului
2000, urmașii săi au vândut locul, au incinerat toate osemintele (ale lui și ale familiei),
iar cenușa rezultată au dus-o în Elveția (Planșa 12, Fig. 37 a-b).
Cele două fete s-au măritat cu doi frați. Cea mare, Maria (1877–1929) (Planșa 3,
Fig. 8) s-a căsătorit cu Mihail M. Sipsom (Planșa 3, Fig. 7), nunta având loc duminică
24 iunie 1901, ora 2 ½ p.m. la Biserica Sf. Spiridon din București. A rămas celebră printrun tablou al lui Nicolae Grigorescu, pictat cândva în jurul anului 1890 și expus în Galeria
Națională de la Muzeul Național de Artă al României (Planșa 2, Fig. 4c). Un alt tablou al
ei, la maturitate (1905), este datorat pictorului Constantin Pascali (Planșa 3, Fig. 5).
Prin anii 1922-1923 a divorțat și s-a remăritat, probabil în 1923, cu Mircea
Vintilescu, care prin anii '70 ai secolului trecut a emigrat din România. A murit în
urma unei înțepături cu un ghimpe de trandafir ce i-a provocat o septicemie.
Mihail Sipsom s-a recăsătorit cu Ortansa.
Fata mai mică, Elena (1878 – 25 decembrie 1949) (Planșa 6, Fig. 15; Planșa 7,
Fig. 18, 20), a fost soția reputatului jurist Constantin M. Sipsom (5 august 1875, Iași
– 1957/60) (Planșa 5, Fig. 10; Planșa 7, Fig. 17). Și ea a fost înfățișată într-un tablou, tot
din 1905, al pictorului Constantin Pascali (Planșa 3, Fig. 6).
În colecțiile Muzeului Național de Istorie a României se păstrează o broșă de aur cu
smaralde și diamante, reproducând cifrul Regelui Carol I surmontat de coroana regală,
care a fost dăruită prin 1900 de către Regina Elisabeta domnișoarei Elena Nacu după o
reprezentație teatrală la Castelul Peleș din Sinaia (inv. 301.322, 5.58 gr.) (Planșa 2, Fig. 4d).
Pe baza unor însemnări de familie, a unor „faire-part”-uri sau acte de epocă,
despre membrii ai familiei SIPSOM se pot consemna câteva date. Astfel, la 26
ianuarie/8 februarie 1885 deceda la Galaţi, în locuinţa sa de pe str. Mihai Bravu Nr. 57, în
vârstă de 48 ani - deci s-a născut în 1836 sau 1837 - Ion M. SIPSOMOS (Planșa 4, Fig.
9). Înmormântarea are loc pe 9 februarie 1885, iar slujba s-a oficiat la Biserica Greacă1.
În schimb, în urma unei solicitări a noastre către Serviciul Județean Galați al
Arhivelor Naționale, am primit următoarele: „Am deosebita plăcere să vă pun la dispoziție
documentul pe care l-aţi solicitat, exemplarele 1 şi 2. Referinţele sunt Serviciul Judeţean
Galaţi al Arhivelor Naţionale, colecţia Registre de Stare Civilă – Primăria oraşului Galaţi,
dosar 489/1885, f 67v (foto 1), respectiv dosar 571/1885, f. 67v (foto 2). / Multă sănătate şi
spor la muncă! / Cu deosebită stimă, Adrian Pohrib, Şeful SJAN Galaţi” și actul solicitat
privind decesul lui Ion Sipsom: „Io(a)n Sipsomo 1885 luna ianuarie 26, ora 2 p.m., 50 de
ani, fără profesie, soția Smaranda. Decesul pe 25 ianuarie ora 5 p.m. Strada Mihai Bravu. /
Martori: Stamati Neculau, 74 ani, funcționar, și Hristachi Batismanachi, 64 ani, funcționar.
/ Tuberculoză pulmonară”.
Prin urmare, conform Certificatului de deces, Ion Sipsom moare pe 25 ianuarie
1885, ora 17, fiind în vârstă de 50 de ani.
Din faire-part mai reiese că era căsătorit cu Smaragda, cu care avea două fiice
- Elisabeta şi Elena - precum şi faptul că avea doi fraţi – George şi Marcu. Acesta
din urmă, Marcu (Mark, născut în 1844 și decedat în 1907) căsătorit cu Maria (n.
1853), era tatăl a doi băieți Mihai, cel căsătorit cu Maria Nacu, și Constantin, căsătorit
cu Elena NACU, precum și al unei fete Elena, măritată cu Alexandru Ionescu, director
la un moment dat al complexului „Athènèe Palace”.
1

Mențiune inedită în mss Ioan Vlasopoulos, Însemnări zilnice, 1885.
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Acest Alexandru Ionescu era al doilea fiu al bine-cunoscutului George (Ghiță)
Ionescu (14 oct. 1833 – 1898), primar al orașului Ploiești între noiembrie 1890 – ianuarie
1893 și noiembrie 1895 – ianuarie 1896. Frate mai mare îi era Theodor, care a electrificat
orașul Ploiești, iar mai mici Gheorghe, primar și el al Ploieștilor (aprilie 1901 – ianuarie
1905 și martie 1914 – martie 1917), tatăl lui Jenny Ionescu, care s-a măritat cu arhitectul
Duiliu Marcu (25 martie 1885 – 9 martie 1966) și a avut doi copii – Gina, măritată cu dr.
Simici, despărțit de Nușa Sărățeanu, soții Simici fiind părinții unui băiat, apoi divorțați
(Ricci 2019 108) și Răzvan; Anetta (1873-1949), măritată prima dată cu doctorul Ion G.
Radovici (1868-1908, frate cu fostul socialist devenit liberal, Alexandru, 20 iulie 1860 – 2
iunie 1918, și el între 1895-1899 primar de Ploiești) cu care a avut o fată Sylvia (1901-1988,
măritată cu artistul plastic Alexandru Candu-Seulescu), iar a doua oară cu celebrul
basarabean Constantin Stere (1 iunie 1865 – 26 iunie 1936), cu care a avut un fiu Ion
(†1997), însurat cu arhitecta Suzana (n. 1918, măritată prima dată și apoi iarăși cu Andrei
Paleologu, fratele binecunoscutului Alexandru Paleologu); și Ion, care fiind al cincilea
copil și-a luat numele de familie Ionescu-Quintus, primar și el de Ploiești între decembrie
1918 – noiembrie 1919, însurat prima dată cu actrița Marioara Voiculescu (9 iulie 1885 – 3
martie 1976), căsătorie din care a rezultat avocatul numismat Paul, iar a doua oară cu
Maria Naumescu, devenind părinții politicianului liberal și epigramist Mircea (18 martie
1917 – 15 septembrie 2017) și ai epigramistului Nelu Ionescu-Quintus (1918-2014).
Soții Elena Sipsom-Ionescu și Alexandru (Alecu) Ionescu au fost părinții a
doi copii: Alexandra și politologul Ghiță (Gheorghe) Ionescu (8/21 martie 1913 – 26
iunie 1996), alintat uneori în familie cu apelativul Bebe, care s-a căsătorit în anul 1950 cu
Valence Ramsay de Bois Maclaren (decedată în aprilie 1996), fără urmași.
Ghiță Ionescu, printre altele, a fost profesor la Universitatea din Manchester și
London School of Economics and Political Science (Nuffield Fellow, LSE 1963-1968),
președinte al Comitetului pentru Unificarea Europeană al Asociației Internaționale de Științe
Politice, Secretar General al Comisiei române de armistițiu cu forțele aliate (1944-1945),
diplomat la Ambasada română din Ankara (1945-1947), Secretar General al Comitetului
Național Român din diaspora (New York, 1955-1958), Director la „Radio Europa Liberă”
(1958-1963) etc. Între anii 1991-1993 a revenit în România, iar Universitatea din București i-a
acordat titlul de „Doctor Honoris Causa”.
Despre Mihai M. Sipsom, până în prezent, știm foarte puține lucruri. A urmat
Dreptul, a fost avocat, iar în 1911 a fost, pentru scurt timp, primul director al noului
înființat „Teatru de Comedie” de pe Calea Victoriei (actualul Teatru Odeon) (Dimiu
2011 8). După divorț s-a recăsătorit cu Ortansa (?).
Născut la Iași, în ziua de 5 august 1875, Constantin M. Sipsom absolvă, în
1892, Colegiul Național din Iași, iar apoi urmează Dreptul la București și își ia
doctoratul la Paris. În 1896 se înscrie în Baroul Ilfov, iar în 1907 devine profesor de
drept civil la Universitatea din București, precum socrul său. În 1940 devine profesor
onorar (Andreescu 2009 64-65, 96, 98, 103, 179, 192-193).
Pledează în procese celebre, precum Zappa, Wildermann, succesiunea Olmazu,
succesiunea I. Kalinderu etc. Autor al unor lucrări cu rezonanță în epocă: „Obligațiunile
naturale”, „Partajul descendent”, „Sesizarea D-lui Ministru al Justiției în chestiunea mult
desbătută a naționalității Basarabenilor” (București, 1934). Publică în importante reviste
juridice (Fresca justiției contemporane române 1935 484-486) (Planșa 7, Fig. 17). Este
reprezentant al României în importante organisme juridice internaționale, în special la
Haga, privind drepturile naționalităților și minorităților (Planșa 6, Fig. 14), iar la 16 aprilie
1924 primește, din partea Franței, „Legiunea de Onoare” în grad de cavaler.
Soţii Constantin M. Sipsom şi Elena născută Nacu, căsătoriți în ziua de 15
octombrie 1901 (Planșa 5, Fig. 11), locuiau în Bucureşti pe str. Vasile Lascăr Nr. 18, colț
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cu strada Fortunei, unde aveau o casă moștenită de la socru, pe locul căreia s-a
construit apoi un bloc, iar urmașii au avut dreptul la un apartament, prin cedarea
terenului. Iar strada Fortunei a devenit... strada Constantin Nacu!
Ei sunt părinţii a doi copii (Planșa 6, Fig. 12; Planșa 7, Fig. 13): Marcela născută la
11 iunie 1903, în București (Planșa 7, Fig. 19), a fost botezată la 19 octombrie 1903 în
Biserica Pitar Moși (Planșa 7, Fig. 20), și a făcut clasele 5-8 la Paris, în timpul războiului
(1917-1922) (Planșa 8, Fig. 21-22). S-a căsătorit prima dată, joi 27 decembrie 1928 la
Biserica N. Basilescu din Bucureştii Noi şi a divorţat la 27 decembrie 1934, cu Jean (JeanHerman-Joseph-Pierre-Marie) VERMEULEN (Planșa 8, Fig. 23-24; Planșa 9, Fig. 2526), născut la 24 martie 1902, care a făcut liceul la Bruxelles, iar apoi s-a stabilit în
România, urmând cursurile Facultăţii de Drept. La 1 ianuarie 1930 devine docent, la 1
martie 1930 conferențiar provizoriu, la 1 iulie 1935 definitivat și în aprilie 1941 conferențiar
definitiv până în 1949, când va fi epurat. A ținut cursul de drept administrativ (Fresca
justiției contemporane române 1935 554-555, Andreescu 2009 94, 104, 190). La 18
decembrie 1932, împreună cu socrul său Constantin Sipsom, figurează printre membrii de
onoare ai Asociaţiei Juridice „Constantin Dissescu” (Caramzulescu 2001 71). Jean
Vermeulen a decedat la 21 decembrie 1961, de ciroză.
Din această căsătorie a rezultat o fiică, Anne-Marie-Simone-Denise (Bébé),
născută pe 14 noiembrie 1932 şi decedată pe 19 octombrie 2014. În anii 1951-1953 a fost
arestată politic cu lotul „școala franceză”. S-a măritat, în ziua de 1 iulie 1954, cu IoanAurelian (Relu) POPESCU, născut la 6 aprilie 1929 şi decedat la 1 octombrie 2014
(fiul lui Niculae, n. 1901, şi al Floricăi, n. 1907) – părinţii, la rândul lor ai unei fete
Marina (24 aprilie 1957 - †14 noiembrie 1972, într-un accident de circulație). În 1946,
Ioan (Relu) Popescu a fost campion al României la schif dublu vâsle, împreună cu P.
Barcani. Soții Popescu s-au stabilit în Elveția și au luat numele de PAUPE (a se citi
„pop”, de la 1 august 1984) (Planșa 11, Fig. 34-35; Planșa 12, Fig. 36). Au colaborat cu
grupul de monarhiști din jurul Regelui Mihai.
Marcelle Sipsom, după Al Doilea Război Mondial, în perioada 1944-1947 a fost
supraveghetoare la Școala Franceză din București (Planșa 9, Fig. 27), iar în ziua de 13
mai 1948, s-a căsătorit cu Alfred MOSER (5 decembrie 1894, Galați - †1970), de
naționalitate elvețiană, familia originară din Zäziwil, cantonul Berna, Elveția, fiul lui
Gottfried Friedrich și al Anei Himmelhan (Planșa 9, Fig. 28-29; Planșa 10, Fig. 30). În
1950, soții Moser pleacă din România şi se stabilsc în Elveţia (Planșa 10, Fig. 31-32).
Alfred moare în 1970, iar Marcela decedează pe 9 februarie 2003, puțin înainte de a
deveni centenară, la Berna.
Al doilea copil al soților Constantin și Elena Sipsom a fost Constantin (Cotitin
/ Cotidin), născut în ziua de 6 februarie 1905 şi decedat la 22 iunie 1985, jurist, căsătorit
în 1942 cu Geneviève BEGOUËN DEMEAUX (născută în 1914 și decedată pe 11
aprilie 2000), ambii stabiliţi la Paris (Planșa 11, Fig. 33). Cotitin si Geneviève au avut un
copil, Michel Maurice-Constantin, născut pe 2 decembrie 1943 şi decedat (din cauza
frigului din timpul ocupaţiei germane) pe 18 aprilie 1944. Este înmormântat în cimitirul
Passy din Paris.
Revenind la Constantin Nacu și la soția sa, Aristia născută Dimitriu, în
mormântul criptă din Cimitirul Bellu, pe lângă cele două fiice, Maria și Elena, a fost
înmormântată și Maria Budișteanu (1850-1892) - sora Aristiei Nacu. Maria, născută
Răducanu Dimitriu, a fost prima soție, din 29 noiembrie 1879, a magistratului Nicolae
Budișteanu (1851-19 noiembrie 1929), președinte la un moment dat al Curții de Apel.
Înmormântarea ei în acest loc (Bellu 42-11) și nu pe locul Budișteanu (Bellu 29-17), în ziua
de 12/24 februarie 1892, decesul având loc pe 8 februarie, se poate deduce din prevederile
Testamentului prin care „lasă întreaga avere surorii Arista Nacu pentru dragostea ce
aceasta și soțul ei i-au arătat-o întotdeauna; din suma ce are a primi la restituirea dotei
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(către familie) iartă iubitului soț suma de 40.000 lei; sarcinile înmormântării și parastasele
revin surorii Arista Nacu...” (Sturdza 2011 555) (Planșa 12, Fig. 37 a-b).
Aristia mai era soră cu Epaminonda căsătorit cu Ecaterina, fiica lui Iancu Ciuflea,
strămoș al istoricului liberal Dan Amadeo Lăzărescu (30 noiembrie 1918 – 6 decembrie
2002), cu Zoe măritată Economu, cu Anton și cu Anastasia, măritată cu un Pal(l)ă.
*
Încheind această schiță genealogică a familiilor Nacu și Sipsom, cu multiple
înrudiri, dorim ca în cele ce urmează să prezentăm o parte dintr-un lot de scrisori de
familie, din perioada 1917 – 1954, păstrate de către urmași împreună cu alte înscrisuri și
fotografii. Unele dintre ele sunt scrise de către Constantin Nacu și adresate membrilor
apropiați ai familiei, în perioada de 2 ani cuprinsă între 17 aprilie 1917 și 22 aprilie 1919.
Datele calendaristice sunt, în general, pe stil vechi. În transcriere am păstrat ortografia și
exprimarea scriitorului. Cuvintele nedescifrate le-am marcat prin „???”.
Din aceste scrisori deducem și deplasările membrilor familiei. Astfel, Constatin
M. Sipsom, împreună cu soția și cei doi copii, a plecat mai întâi în Rusia și apoi a ajuns
la Paris, unde a stat până după război. În ceea ce-l privește pe Constantin Nacu în
septembrie 1917 se afla la Moscova, pentru ca în ianuarie 1918 să fie în Odessa, iar în
aprilie la Iași. În București se va întoarce abia în decembrie 1918. Deplasările s-au făcut
și în interes de serviciu, fiind reprezentanți ai autorităților române cu diverse misiuni.
Ideea generală care se degajă din aceste scrisori este situația deosebit de grea atât a
armatei, cât și a populației în vreme de război. Privațiuni de tot felul - lipsa hranei și a celor
necesare traiului, transportul anevoios cu trenul, bolile, imposibilitatea aflării de vești
despre cei plecați, iar în final schimbarea radicală a modului de comportare a oamenilor.
Scrisorile respective sunt prin urmare ultimele epistole scrise de către Constantin
Nacu, el încetând din viață, după cum am mai spus, în ziua de 20 februarie 1920.
Dar pentru o mai bună redare a atmosferei epocii, a relațiilor de familie, prezentăm și
fragmente din corespondența dintre membrii familiei, aceasta făcându-se în limba franceză.
Și în aceeași ordine de idei redăm și două scrisori primite de către profesorul de
drept civil Constantin M. Sipsom de la persoane din afara familiei (scrisorile 20a și b).
Prima din ele, scrisă pe 26 aprilie 1918 (scrisoarea 20a) este a Elenei Văcărescu2. A
plecat din Paris, unde trebuia să se tot refugieze în pivniță, de teama bombardamnetelor,
nu departe de Villefranche de Rouergue (dep. Aveyron), în sudul Franței. Acum are tot
timpul să-și vadă de treburi, prin Centrul de Propagandă în favoarea României. Regretă
plecarea lui Victor Antonescu (1871-1947) din postul de ministru (ambasador) al României,
care nu putea fi de acord cu îndepărtarea de Antantă conform noilor indicații ale
guvernului Marghiloman – a nu se uita că doar cu două zile înaintea scrierii prezentei
scrisori, pe 24 aprilie/7 mai fusese semnată la Cotroceni „Pacea de la București” cu
reprezentanții Puterilor Centrale. Ea nu se poate înțelege cu noul diplomat AlexandruEmanoil Lahovary (1855-1950) și în special cu soția sa, Anna Krețulescu-Lahovary (18651964). Despre o eventuală numire a lui C. Stere pe postul de guvernator al Basarabiei, la
propunerea lui Al. Marghiloman.
Elena Văcărescu s-a născut la 21 septembrie 1868 și a decedat la 17 februarie 1947 la Paris. A
publicat numeroase lucrări în Franța, unde a fost laureată cu premiul Academiei Franceze de
două ori. În perioada Primului Război Mondial s-a remarcat pentru eforturile diplomatice
depuse pentru realizarea Marii Uniri de la 1918. Începând din anul 1919 este numită de către
regele României secretar general al Asociației Române pe lângă Societatea Națiunilor pentru o
perioadă de douăzeci de ani. Pentru meritele sale remarcabile, guvernul francez îi decernează
ordinul Legiunii de Onoare în grad de cavaler. În 1925 devine membru de onoare al Academiei
Române, ea fiind prima femeie din România care a beneficiat de acest titlu.
2
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Ceea de-a doua scrisoare este din 28 aprilie 1924 (scrisoarea 20b) a juristului André
Weiss în care se fac referiri la dr. Meer Wilderman în privința aplicării clauzelor tratatelor
internaționale de către România, regimul minorităților etnice. André Weiss (1858 – 1928),
membru al Academiei de Științe Morale și Politice, membru al Curții Internaționale de
Arbitraj de la Haga, vicepreședinte al Curții Internaționale Law, prin această scrisoare se
scuză că din punct de vedere moral și etic nu-și poate da verdictul în problema în cauză.
Prezentarea scrisorilor se face în trei „capitole”: A. scrisori din Primul Război
Mondial; B. Scrisori, de fapt cărți poștale, din perioada 1918 - 1925, interesante din punct
de vedere genealogic; C. Scrisori / cărți poștale de după Al Doilea Război Mondial, din
perioada când în România se instaurase regimul comunist.
A. Scrisori (1-20) din timpul Primului Război Mondial, 1917 – 1919.
1) carte poștală – Maria Nacu-Sipsom către Lachévre, de la Legația Franței, responsabil cu
codificarea corespondenței. Din context reiese că este scrisă în decembrie 1916 sau 1917 (?). Speranțe
în victorie. „Ofițer” cu copil în brațe. T'en fuis pas / on les aura!
Destinatar: Monsieur / Lachévre / 18 Mârzescu / la etaj / Iași
Ce dimanche
Cher Monsieur Lachévre!
Je ne / sais si vous avez reçu l'enveloppe que je / vous ai adresser dernièrement. Je profite / d'un
nouveau départ pour vous / souhaiter de Bonnes fêtes et une Nouvelle / Année comme nous / la
désirons du fond / du cœur entourés des / notre après la victoire! / N(ous) allons bien, ne man/quans de rien ici et me-/nons notre vie tranquille / a cote de ces troubles gran-/dissants et
toujours pleins / d'espoirs. Mille compli-/ments de nous trois. / Marie Sipsom
*
2) 15 ianuarie 1917, Iași. Maria Nacu-Sipsom către sora ei Elena (Toupet) Nacu-Sipsom. Știri despre
familie.
Dimanche le 15 Janvier 1917
Ma chére Toupet,
Je profite de ce que nos deux / amis David et Negulescu par-/tent comme courriers l'un jusqu’à /
Petrograd, l'autre jusqu’à Paris / pour leur confier cette lettre. / Il parait que les courriers pour / la
France courent de grands / risques aussi. Bibi plus pratique / préfère le céder à Davidoglu.
Notre départ nous a laissé un / grand vide, une grande tristesse / que nous tachons de combler / de
notre mieux dans l'espoir / que lorsque tu recevras cette / lettre vous aurez échappé a tous / les
tourments d'un voyage / pareil et qu'une fois a Paris /vous n'aurez plus rien a regret-/ter. Nos amis
ont été gentils, / on est venu nous voir, mais, / j'avoue que je n'ai plus été // faire tapisserie dans les
mai-/sons ou l'on joue. Tout le monde / te regrette, en bas aussi où ils / jouent le room avec Barozzi.
Il part du monde avec ces / monsieurs mais il parait que / Sabina a l'intention de rester. / Son mari
s'est annoncé hier; en / attendant je crois qu'elle passait / son temps agréablement / et je crois que
c'est avec Toro-/ceanu, Pantazi car elle se diri-/geait toujours dans le bar /de la Str. Mârzescu, visà-vis / du théâtre je ne sais chez qui.
Rien de très nouveau si ce n'est / que notre bonne nous a lâchés, / que nous n'avons presque plus /
de bois, ni de vivres a Iassy.
Nous aurions voulu céder notre / chambre a Maman Sipsom / et plus tard a Héléne mais / dans
ces conditions la, pas / moyen d'arriver a bout. / Nous déjeunons 2 ou 3 fois / la semaine au
restaurant. //
Hier il y avait au moins 40 per-/sonnes chez les Gall, alors j'ai filé chez / Alexandridi qui ne part
pas, Coutza / non plus. Du reste qui vient de / descendre pour la partie et t'en-/voie mille baisés.
Nous attendons Petrescanu, Negulescu et David / qui viennent prendre congé et / prenant chaque
jours le thé / chez nous.

258

https://biblioteca-digitala.ro

Înrudirea Nacu – Sipsom – Vermeulen prin trei profesori ai Facultății de Drept din București
Michel s'est informé le lende-/main a la gare de votre départ, / il nous a dit que vous y avez passé
la nuit ce qui est bien / ennuyant et nous attendons / avec impatience de vos nou-/velles par
courrier car on dit / que les lettres sont détruites en / Russie lorsqu'on les envoie / par la poste la
censure les / brules n'ayant pas le temps de / les contrôler.
Il continue a faire froid / et a neiger depuis le jour / de votre départ. Michel m'a / quitté le lendemain
pour / se rendre a Roznov dans / le district de Neamț ce qui est // très dur que les trains on l'ax gelé /
sans vitres, sans feu, la lenteur des / communications. Il voulait s'y / rendre de Roman en traineaux /
Mais un chasse neige et les loups / l'ont forcé de rebransser chemin / entrainant avec Pitzigoi et / un
jandarme traineau et / chevaux pendant 7 kilomètres / pour retourner d’où il était / parti. J'espère,
que son ami Negruzzi l'amènera à Vaslui / si cela est possible. On dit que / Aretita a reçu un
télégramme par [???] qui dit: „Mama, Pia și / Lia sunt bine”. Une fois à Paris / j'aime croire que vous
aurez des / nouvelles de notre chère pays con-/quis et que tu m'en donnera / par lettre. Je souhaite
que Marcelle / et Cotitin deviennent sages et travail-/leurs dans la capitale de leurs rêves / et qu'ils
profiteront des belles et bonnes / choses qu'ils y verront. Je te désire / déjà ma chère Toupet et
souhaite / que votre séparation ne fut pas / de trop longue durée. Je te dis / adieu, t'embrasse
tendrement / ainsi que tous les tiens, te souhait / une bonne santé. Papa, Maman / et toute la famille
réunie se[???]ment à moi. Ecris souvent, / c'est ma seule consolation, car je vais être / bin seule moi
dans ces parages ou en Russie / Marie / [???] Alecu, le fait tou-/jours désirer.
*
3) 3 martie 1917. Elena Sipsom-Ionescu către cumnata Elena Nacu-Sipsom. Diverse știri,
situația din Iași.
Vendredi 3 Mars (1917)
Enfin! Touti chérie, nous / avons de vos bonnes nouvelles!
Je me disais aussi, que, / malgré les splendeurs de / Petrograd, tu ne pouvais pas / nous oublier,
tout à fait, / nous, les malheureux, laissés / pour compter, ici … Et, de / moment que nous savons /
que vous n'avez pas encore gelé, / aucun de vous là-bas et / que vous ne vous y trouvez pas / trop
mal. Nous sommes ravis, / car je dois t'avouer que // nous étions, un peu inquiets, / tout de même.
Ici, n'étaient les épidémies, / le typhus exanthémateux, surtout, / qui fait des ravages
parmi les / pauvres docteurs et les soldats, / c'est le même train … train.
Mais la mort du pauvre / Georgică Gianni, nous a /beaucoup impressionnés. Et / maintenant il
parait que le / jeune Dr. Frumușanu est / aussi mal: cela, parmi les connus / de nous. - C'est navrant!
Nous nous couvrons de Camphre / et de naphtaline, on se lave / a tout espèces de liquides / qui
sentent mauvais, on évite // les agglomérations, enfin on se / garde comme on peut et / Dieu,
j'espère, nous gardera surtout.
J'ai eu la grande joie / d'avoir pendant un mois de / congé Coco avec nous a Iassy.
Tu peux t'imaginer si les / enfants, et moi, avons été / heureux de cette bonne aubaine.
Il est reparti, il y a 10 jours / et Iassy nous semble bien / plus anost depuis. Il est / a
Stroești, un village dans le / district Botoșani.
As-tu appris que notre gracieuse /souveraine est en position intéressante / depuis 6 mois,
et que le tzar / lui aurait promis qu'elle accouchera / à Bucarest? C'est cela qui serait // gentil, n'est
ce pas? En attendant / il parait que la peste fait des / ravages dans note ancienne capitale / et que
les Allemands demandent des / docteurs roumains pour soigner / la population. Est-ce vrai / que le
pauvre Dragoș Popovici / est mort a Petrograd? Et les / Filitti, que deviennent elles?
J'espère bien, que, par le / prochain courrier nous aurons / encore le plaisir de vous
lire, / chère Madame; et Titi? dis-lui / que je l'embrasse de tout cœur, et / qu'il serait un amour
de / m'écrire aussi quelques lignes.
Mille tendres baisers à Marcelle / et Coty, et encore mille, aussi /tendres pour toi,
chérie. Aurevoir / a quand? oare? Hélène Ionescu
*
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4) 17 aprilie 1917 (stil nou). Constantin Nacu, din Iași, către fiica Elena ce se afla cu soțul și cei
doi copii în Rusia, încercând să ajungă la Paris. Jumătate de coală A4, împăturită. Tifosul
exantematic și lipsa hranei fac viața foarte grea. Reales cenzor al Băncii Naționale pentru o
perioadă de 4 ani.
Data scrierii misivei este greu de descifrat, din cauza peniței și a cernelii utilizate. „Marți
17” citeț. Luna în schimb se vede clar „II”, dar al doilea „I” este de fapt „V”. În privința anului se
vede clar „191?”, cifra unităților fiind neclară. Am căutat în ce lună și an o zi de marți era pe 17.
Dar C. Nacu la datarea scrisorilor folosea, a se vedea la următoarele scrisori, calendarul iulian
(stil vechi). Însă de data aceasta, în această scrisoare, folosește stilul nou – spunem asta
deoarece singura zi de marți 17, pe stil nou, este în aprilie 1917. Pe stil vechi doar 17 ianuarie. În
plus s-a ținut seama și de cele relatate în scrisoare.
În scrisoare se face aluzie la condamnarea la moarte, în contumacie, a istoricului Ioan C.
Filitti ce a rămas în teritoriul ocupat și a fost numit prefect de Ialomița. La 22 iunie 1918 Curtea
Marțială îl va găsi nevinovat, în urma unui proces la care s-a prezentat el însuși, însoțit de fratele
său Alexandru Filitti, eroul Șarjei de la Robănești (Filitti 2004 11).
În final și câteva rânduri scrise de sora Maria Nacu-Sipsom.
Iași, Marți 17/IV 1917
Scumpa noastră Elena
Marioara ți-a scris deja că un panari(țiu) la deget / operat de amicul Drul Poenaru,
m’a împedicat / să vă scriu. De aminteri prin scrisorile ei ați / putut fi în curent cu cele
petrecute pe aci.
De când ați plecat am fost continuu tortu-/rați atât pentru că ne lipseați, cât și pentru
/ grija ce vă duceam din cauza climei / localității unde vă găseați în timpul unei / din cele mai
riguroase erni. Dar această grijă / nu a fost nimic pe lîngă inquietudinea ce ne / a cuprins în
ultimele evenimente petrecute acolo / și pentru care suferim și azi. Sper ca zilele / acestea să
avem știri care să ne arate că sînteți / bine.
Nu știu care este ultima deciziune a voastră / Așa cum se prezința situațiunea trecerea
în / occident devine din zi în zi mai problematică, ca să / nu zic imposibilă. Așa fiind rămâne a
se ști de / sînteți hotărîți să vă mânați acolo; sau să des-/cindeți spre Sud. Negocierea cecului
pentru Paris / se poate face în Rusia în mod foarte avantagios.
Pe aici nu sîntem tocmai fericiți. Din zi în /// zi în zi mijloacele de hrană se
împuținează / și foametea amenință serios. Aceasta ar putea fi / mai puțin simțitoare, pe lîngă
ravagele ce face te-/ribila boală. Doctoruri plătesc scump tributul acestui / flagel, care tinde a
se prelungi, din cauză că earna / nu voiște de loc să ne părăsească. Alaltă-eri noaptea / a nins
vre o 10-12 ore și orașul este din nou / acoperit de vălul trist al zăpezii.
Greutatea traiului crește cu venirea aci a / ambelor cuartiere generale. Mai cu seamă
/ problema cuartierelor devine mai dificilă de / rezolvat.
Zilele acestea au avut loc câte va ședințe parla-/mentare și sâmbătă s’a luat vacanță
pînă la 15 / Aprile, pînă când s’a prelungit sesiunea.
Banca Națională a putut ține adunarea ge-/nerală anuală, Joi 23 Fevruarie, când am
fost / reales ca censor, încă pentru 4 ani (Ironie!)
Pe Mișu’l așteptăm zilele acestea și Georges / și-a anunțat vizita prin trimiterea a 50
de oă, cari / încep să fie proaspetă, însă cari nu se vînd mai / jos de 35 lei suta.
Pensiunea devine în fie care zi mai săracă. / Lipsa din toate, numărul mare al calicilor
/ face ca să nu avem cu ce să ne hrănim. Dacă / nu am avea pedicei pusă de generalul (Cra…?)
/ mutarea noastră la Uhrinowski ar fi azi hotărîtă. Ei sînt foarte gentili. Adesea ne invită / la
prînzul lor, unde în adevăr ne regalăm și apoi ne răsfață cu trimiterea din când a faimosului /
unt proaspăt de la ferma rudei lui Eugeniu.
Cu toate acestea ne resimțim din cauza neîndestulării hranei. Cu toate că manifestările
arti-/tinei la mine au dispărut, totuși în fie care zi se vede cum mă consum din cauza hranei
proaste. / Carnea a dispărut aproape cu totul, păsările au ajuns la prețuri fabuloase, grăsimea se
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găsesc greu. / Și untul din floarea soarelui aproape nu se poate consuma. De acea nu este exclusă
idea ca prin Iunie / să căutăm a face o preumblare în țara vecină, pentru a găsi 3-4 zile o hrană
reparatorie. Deja / după cum poate știți sînt plecate multe familii prin diferite orașe.
Știri de acasă nu avem. Cu înaintarea vremei se confirmă devastarea locuinților și /
încercarea a diferitelor persoane cunoscute, bărbați sau femei (Dna I. Brătianu a fost închisă / mai
multe zile). Cuceritorul nu se sfiesc a amenința cu distrugerea capitalei, dacă ar fi / să o părăsească.
Ca în toate cele omenești, pe lîngă intristările și mâhnirile suferite, avem și partea /
oare-cum comică. Între altele putem cita partida Rumului, iar mai cu seamă la numărarea /
punctelor de plătit, lipsa vre unui picior sau aripă de la pasăre, pregătirea revistei de căre
Nicu. / Vizitarea Dlui Floreș, a lui Socratei, a Dșoarei Cutava și câte o dată și a lui Ghica
(deputatul) etc.
Și acum pentru a termina vă spunem că lipsa voastră mărește mâhnirea noastră
cumplit / dorim din suflet și vă trimit sărutările Mamei, la cari alătur pe ale mele. / C. Nacu
Chère Toupet / Deux mots seulement car je crain de trop t’ennuyer en t’écrivant
comme je le / fait chaque semaine. Depuis le courrier Tașcă de nouveau plus rien de vous que
les mau-/vaises nouvelles par télégrammes. Tu t’imagines comme nous sommes impatients de
/ savoir ce que vous devenez! Pauvres Filitti, pauvre père. Lisica ferait bien de rejoindre Jean /
a mon avis. On loue dans les environs ici de jolis maisons de campagne meublées. Vous / y
series, si bien dite, car il y a une foule de magazinsnettes qui ouvrent et l’on ne manque de /
rien. Le dr Sculi est mort du typhus. Donne / ce petit / mot a / Lisica / Je t’em-/brasse /
tendrement / ainsi que /les tien. / Mary.
*
5) 11 mai 1917, Iași. Marioara Nacu-Sipsom către sora Elena și cumnatul C.M. Sipsom, la Paris. Speră
să fi ajuns cu bine la Paris, venind din Petrograd prin Stockholm, Oslo și Londra. Știri despre
cunoscuți: căsătorii, decese, viața socială. Victimele epidemiei de tifos exantematic. Reorganizarea
armatei române. Activitatea familiei regale. Viața de zi cu zi. Scrisă în limba franceză trădează
gândirea în topica românească, cu barbarisme și românizări de cuvinte, ba și cu mici greșeli
ortografice.
Dintre persoanele menționate în scrisoare se remarcă I. Lachévre, persoana responsabilă
cu codurile folosite de Legația Franței în transmiterea de mesaje, medical chirurg C. PoenaruCăplescu (1875 – 1948), violonistul Socrate Barozzi, „copil minune” descoperit de George
Enescu, Marioara Cinsky, soția lui Avram Nicolau, conducător de trupă de operetă (părinții lui
Migri Avram Nicolau, nepoată a Mariei Ciucurescu = Cronica Română, 20 aug. 2003), Nicolae
Niculescu-Buzău (Buzău, 1872-1960), actor de operetă, revistă și comedie (a jucat în trupa lui
Matei Millo, după care la Ansamblul de operetă al buzoianului Nicu Poenaru. Din 1901, intră în
Societatea lirică română, nucleul viitorului Teatru de Operă și Operetă. Inaugurează în 1903, cu Nicu
Poenaru, Parcul Oteteleșeanu, iar din 1907, împreună cu Constantin I. Nottara, deschide grădina
„Ambasador", devenită mai târziu „CĂRĂBUȘ". A reputat succese răsunătoare cu trupa pe care a
condus-o împreună cu Nae Leonard, Constantin Tănase (n. 5 iulie 1880, Vaslui — d. 29 august
1945, București) actor de scenă și de vodevil, celebru cupletist. Din familia Gall făcea parte Eliza
Gall (1857-1910), prima soție a istoricului A.D. Xenopol (1847-1920).
În privința personajului Coutza este vorba de Veturia (Cuţa în familie) născută EREMIE
ante anii 80 ai sec. XIX şi decedată în 1968. Foarte tânără s-a măritat cu dr. Emil PUSCARIU
(n.28 februarie 1859 - †3 noiembrie 1928)1, medic, profesor universitar la Iaşi, de care s-a despărţit
în jurul anului 1900. Din această căsătorie s-a născut o fiică, Margareta (Baby) (1893- † 20 ianuarie
1950) cunoscută în lumea teatrului sub numele de Margueritte Romanne. Al doilea soţ al Veturiei a
fost diplomatul Victor IONESCU (născut la Ploieşti în ziua de 8 octombrie 1861), frate cu Tache
Ionescu. Victor Ionescu a mai fost căsătorit cu o domnişoară Slătineanu de care a divorţat. Cu ea a
avut un fiu care a murit în Franţa, imediat după Primul Război Mondial. Victor Ionescu murind, în
1917, pe drum spre postul de reprezentant al României la Lisabona, în Portugalia (Argetoianu 1992
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137). Veturia se va recăsători cu comandorul de marină Nicolae IONESCU-JOHNSON, născut în
martie 1875 și decedat în octombrie 1956 (Trohani 2017-2018 163).
Orașul Christiania (1624-1924) este vechea denumire pentru Oslo, de la 1 ianuarie 1925.
Iassi le 11 Mai / 1917
Ma lettre vous trouverat’elle / enfin à Paris après votre longue / Odyssée? Je le souhaite de tout /
mon cœur dans l’espoir que vous / y soyez tranquilles et heureux.
Nous avons reçu avec émotion et / joie deux inscris de lettres de Petrog(rad) / et Stockholm ainsi
que le télégramme / de Londres.
Ces lettres si remplies de détails / sont aussi charmantes par leur style / qu’intéressantes par le récit
de ce / voyage vraiment fabuleux et / je te remercie ainsi que les miens / de ton temps si précieux.
Moi j’ai écrit 2 et 3 fois en 15 / jours à Petrograd, lettres que vous / n’avez certes plus reçues et un /
mot a la légation Roumaine à / Paris parce qu’il partait un / courrier français. L’avez-vous / reçu ce
petit mot? Tache de / t’informer aussi d’où partent / ces officiers français qui font / régulièrement la
traversée de la // sorte il n(ous) sera beaucoup plus / facile de correspondre, car ils / sont aimables et
se chargent de / toutes mes lettres remises par / Lachévre. J’ai été bien surprise de / recevoir
également tes toutes premières / confiées a Brătianu pleines de / détails du voyage à l’aller. Je les / ai
toutes partagées aux parents / et amis ravis de te lire.
Est-ce vrai que vous avez semé / Lisica, sa fille et David en / route? Moi qui vous croyais /
ensemble? Voila que Sabine a / appris par quelqu’un (toujours / mystérieuse) que ces derniers sont
/ restés à Christiania.
Décidément la fatalité empêche / Lisica d’arriver à Paris! Il / existe donc une force suprême / dont
notre volonté dépend / quoique nous fassions! Je / sais bien qu’il y a de belles intelligences qui n’y
croient / pas mais tant de faits // dans la vie prouvent le contraire.
Arrivons aux faits divers.
Il parait que Jeanne est restée à / Petrogr(ad). Pour un français riche, veuf, / 3 enfants qui l’adore
et veut l’épousée; / la savais tu puisque Lisica l’a / écrit à sa sœur? Bibi avec sa / troupe devait
partir au Japon mais / Marie Angèle retourne ici enfin / certaines de mes amies savent exac/tement en plus de ce qui se passe / ici les nouvelles sensationnelles de / Russie, France, Angleterre,
Suède, etc. / Elles sont très fortes à mon avis.
Je vois souvent Cincouline très en / beauté, Hélène Poenaru, les sœurs Malek (?), / Alexandridi,
Coutza, Hélène, Mme / Frau Cerkez et Rășcanu, qui m’invite ce soir / a diner, Sabine qui quoique
fanée / a néanmoins du succès auprès des / diplomates et autres de la fafale / et viciu (?). Elle se
plaint amèrement / de ne pas recevoir de lettres de Lisica. / Toutes ces accuses se déchirent entre /
elles et me affectionnent beaucoup, / me gâtent et je suis étonnée moi / même de ma diplomatie a //
pouvoir tenir tête a toutes leurs / rivalités. Je suis d’une impartialité / et d’une indifférence a toute
épreuve / comme bien tu penses n’ayant rien à leur envier.
Notre chère belle sœur a subi une / opération dont elle avait très peur; / mais le moyen d’avoir un
3eme / gosse par ces temps ci!
Coco en fait de belles quand / il s’amène ce qui fait dire a / Lili Nanu qu’elle la prie de / venir plus
rarement.
Poenaru la voyant dans tous / les états s’est offert pour l’o-/pérer par dévouement dit-il / pour son
frère Michel et lui / a bien recommandé de ne plus / recommencer car il ne se / laisserait plus fléchir.
En fait de distraction neutres / j’ai eu deux concert Enescu et / Barozzi fort beaux et j’ai assisté / a une
revue de Nicu Chirițescu avec / Cinsky, Buzău et Tănase assez / amusante ou l’on parle de nous / tous.
Cela a l’air de le passé / en famille ce qui n’est pas aussi / drôle pour les spectateurs étrangers. // 2 /
En général elle contient plus / d’esprit que n(ous) n’osions l’espérer / et étant surtout bien jouée et /
la Cinsky très élégante elle a / beaucoup plu.
Te dire combien Coca était / fière je ne le puis! Cela me faisait / rigoler de la voir. Ils craignaient / que
l’association ne les melle (corect: mêle) de-/dans car ils étaient plus malins / qu’eux ceux qui s’en
mêlaient / et ils ont vite défensé le gain de / 7 représentations pour des articles / de toilette et des
bijoux sans valeur. / C’est caractéristique n’est ce pas le / gout de la défense dans certaines / familles?
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J’ai été invitée chez Gall le 1er / Mai du matin au soir a la / vigne et grâce a Mme Alexandri / j’y ai
fait une simple visite / a 5 heures ce qui m’a été plus / agréable.
La maison est très bien située / dans la verdure, les lilas et les / asperges pas loin d’ici.
La nulle te désir beaucoup // elle [???] perd généralement et te / remercie pour ta lettre.
En revanche Coutza te fait / des reproches de ce que tu ne lui a / rien écrit; elle est en diveine (?)
depuis / quelque temps et fait courrir des / bruits sur la nomination de / son mari comme ministre
/ plénipotentiaire au Portugal ou / au Japon ce qui me fait bien rire / care elle m’offre même de
m’en-/mener.
La 3eme Bildirescu a épousé son / flirt le plus afaidu (corect: affadi = dezgustător), Boambă, / on
marie le fils Duiliu Z. a l’ainée / des Gărdescu et la fille de Paul / Arion a un Stoica.
Nous sommes invités souvent / chez le Uhri ou nous n’avons / pas pu nous loger a cause de / Cica
qui ne veut pas demarer. / Nous allons en général assez / bien quoique maigris et légers; / Papa
s’occupe sérieusement de / les nouvelles, se rend régulièrement / au Senat et l’on m’a complimenté
sur son discours d’hier / qui a été dit-on admirable.
Il voudrait l’écrire mais je ne / lui laisserai pas le temps cette fois. //
Iassi est sympathique à cette époque / de l’année avec ses jardins. Si je / pourrais courrir les
environs si beaux / cela me ferait plaisir mais a / pied il faut renoncer car il y a / trop de troupes en
campement et / de mauvaises routes. Je t’avais écrit / que Marie Duca est venu une / fois nous voir.
Elle est toujours / a Ungheni ou l’on ne manque / de rien et n’avait plus de nouvel-/les de sa sœur.
A Iassi, comme partout les Russes / font un grand commerce de / tules, stambe, chocolats, draft
métrerais, / bombons, savons, café densées, parfums. / Tout le monde achete et c’est si / cher. Le
bon beurre de table d’ici / nous sommes arrivés à le payer 40 frs. / C’est l’article le plus épatant
comme / prix, aussi tous nos amis ont-/ils leur vache dans l’ograda.
Le moyen d’en avoir une ici. / Hélène n’obtient de la sienne qui / se trouve chez les Prasse (?) qu’un
litre / par jour et six contente, or / ces vaches donnent presque 10 litres. / Mais tu la connais,
jamais / pratique.
Je suppose que vous avez eu en / Suède des tuyaux sur Bucarest // notre cher Bucarest et de ce qu’y
se / passe. Les Boches n’y exercent plus / d’atrocités; ils n’ont rien détruit / ni brûlé! ce qui est déjà
énorme. / On écrit beaucoup par Stockholm / mais j’ai s peu confiance dans / les réponses. Mme
Leteanu amie / de Frosi, Alex. et Gr. Gianni serraient / morts là-bas.
La plupart des lettres sont envoyées / par des personnes influentes, il / y en a de la Christopol et de
/ la femme de Pic. C’est du propre!
J’ai un dor très grand de la / chère tante Elise et j’ai tant de / chagrin en pensant a elle, a / Mitza et
aux Dobrovici. Nous / n’avons plus vu Paul. Pourvu / qu’il ne soit pas malade car / on a tant de
surprises de ce / genre.
L’épidémie de typhus tend à / disparaitre parmi les soldats et / quoiqu’il ait fau nous paraitre /
qu’il en est mort un nombre / incalculable cette affreuse épidé-/mie n’a jamais fait plus / de 10 pour
100 de victimes. // 3 /
Ce qui est triste c’est qu’il / est mort de nos amis comme / Butescu et le Dr Iacobson, Dr Sculi, / Dr
Gianni. D’autres tels que le frère / de Nathalie Cofel, le jeune Dr Mari-/novici, le Dr Gold-Haret et
tant d’au-/tres en ont échappé. En ce moment / Elise Târnoveanu et la petite Ha-/lendero l’ont.
Décidément cette / dernière a bien peu de chance et / je crains fort qu’elle puisse résis-/ter étant
donné qu’elle a été si / malade à Bucarest. Pauvres parents.
Beaucoup de monde rentre après le / défaut en Russie, tous les députés et / sénateurs également pour
la reforme / agraire. / Hier a l’occasion du 10 Mai / le roi, la reine et toutes les missions / étrangères
ont assisté a une / parade militaire très touchante / où les jeunes troupes ont été / pleine d’élan et
d’enthousiasme. / Le roi a décoré un grand nombre / de blessés et d’officiers en leur / donnant
l’accolade.
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Les troupes qui partent au front / sont bien équipées, jeunes et font plaisir et peine a la fois. Quant /
a la famille royale elle fait // notre admiration a tous et [???] / [???] que partagée entre les blessés /
qu’elle console et les soldats du / front qu’elle encourage.
La reine continue à peindre / dans le Neamul Românesc de / Iorga de très jolis articles, pleins / de
tendrement, très descriptifs sur / la campagne et les paysans roumains, / les tziganes, ses palais
envahis / par l’ennemi, son enfant / mort, les monastères de la Rou-/manie, sur tout ce qu’elle
aime, / souffre et pleine. Ces articles / sont fort agréables à lire et / on y trouve des comparaisons /
très poétiques et gracieuses. Je / te les garderai chérie pour le / retour. --------Maintenant laisse-moi te contée / ce qui m’intéresse le plus en ce / moment, une question vitale. /
Sevastie a tenue à se débarrasser / de nous assez peu diplomatiquement / sans qu’il y ait eu le
moindre échange de mots là dessus. / Elle nous a fait dire par les / autres qu’ayant entamé ses //
2.000 mille frs d’économies / pour conduire le manage elle / ne pourrait plus continuer a / partir
du lendemain, un Lundi, / de sorte que nous avons été pris / a l’improviste. Comme madame /
Cerdeman faisait des difficultés à consentir de se [???] le / petit bout de cuisine là-haut / malgré
que nous ayons renouvelé / le bail il ne nous restait / qu’a casquer de nouveau / pour couvrir les
frais de cette / chére Sevastie.
Grâce aux bons conseils de / Michel qui se trouvait être / ici a ce moment là et a notre / désir
d’échapper a la promiscuité d’en bas comme dirait fort bien / l’ami Ceci[?]as nous avons pris /
immédiatement le parti de se / former un ménage charmant.
Madame Cerdiman a dû promettre la cuisine et n(ous) sommes / en possession d’une foule de pro/visions telles que riz, pommes de / terre, farine, mais, sucre, thé, / café, conserves et autres, avec /
les bons de viandes, de pain et // le vin de papa, les sucreries de / chez Doiciu et le concours de
Marița / nous ne serons plus à plaindre.
En bas c’était plus qu’affreux et / je t’assure que n(ous) maigrissions à / vue d’œil tant l’économie
était / grande. On était des 15 a 16 a / diner avec notre unique pension.
Nous nous senteons si déplacés / et de mains en mains à l’aise / entre Coca qui amène une foule / de
gens quelconques et douteux / et sa maman qui se donne / en spectacle d’une manière dé-/goutante.
Mon impression est / que celle-ci se mord les pouces / car elle continue le ménage pré-/cisément avec
ceux qui ne donnent un tels que les [???]ițescu, / Len(u)ța, Socrate et les suppléments.
Ma[???]ite arrivée a la fin de cette lettre / trop longue. J’attends avec impatience de / te lire et et je
suis chargée d’une foule / d’amitiés de baisés, de tendresses de / la part de ceux qui n(ous) entourent.
Papa, maman et moi t’embrassons / du plus profond de notre cœur ainsi / que les tien. Porte toi
bien et devins / nous heureuse. / Marioara
Si David est avec vous dis-lui que j’au-/rais tant de plaisir à le lire comme je ne / sais pas si oui ou
non il est à Paris, je / ne prends plus la peine de le lui dire moi / même. Amitiés a Lisica.
*
6) 11/24 iulie 1917 Iași. Maria M. Sipsom către nora Elena Nacu-Sipsom ce se află la Paris.
Primit scrisoarea, știri despre familie, viața plină de privațiuni.
Iassy 11/24 Juillet 1917
Ma bien chère Toupet,
J'ai reçu ta bonne lettre de Paris / et je ne saurai te dire tout le bonheur / que j'ai ressentie,
voyant que / vous été tous bien portant, je / remercie Dieu de vous avoir gar-/dés de tout danger
pendant / ce long et pénible voyage dont / l’inquiétude m’a terriblement / tourmentée depuis votre
départ.
C’st heureux que vous avez pu trou-/ver un gentil appartement bien / situe, pouvant faire le mé/nage chez vous c’est plus avan-//tageux malgré que tout a renchérie /d’après ce que tu me dis, mais
/ pas de comparaisons ce que c’est / chez nous, le tout est d’un cher ca-/rême et encore avec grande
peine / on peu se procurer le nécessaire / pour ce nourrir et s’habiller; la / viande est introuvable, le
dimanche / seulement grâce a Papa Nacou il / y a un peu de chez les Sénateurs / enfin toute la
journée ont est occupé / pour pouvoir se procurer de qu’oi / préparer nos repas, comme tu sais / je
dîne avec les parents et / Marie, de temps en temps Michel / nous fait l plaisir de venir / aussi pour 1
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ou 2 jours, hier / au soir il est arrivé, nous sommes // contents et tout est en ordre comme / chez
Maman Nacou. J’ai vu avec / plaisir que vous avez trouvé beaucoup / d’amis, les Valsamachi surtout
que je / croyais à Athènes ils sont très bons et / aimables, dis leurs mes bonnes amitiés / et mes
félicitations pour la charmante / Bebeca; je regrette que Ouda leurs a / fait tellement de la peine avec
son / mariage. Helene et ses enfants sont / bien et vous envoie mille tendresses; elle / attend chaque
jour l’arrivé de / son marie qui est transféré ici. / c’est heureux pour qu’ils puissent / être ensemble. Je
vous désire / tous mes bons enfants de tout / cœur et je fais des vœux pour / que je puisse vous voir le
// plus vite possible. Je vie avec / cet espoir; dis je te prie a / mon cher Titi combien je suis con-/tente
que son désire c’est accompli, / qu’il soigne sa santé et qu’il se repose / un peu; je la prie de chercher /
nos bons amis les Blaseni, ça / leur fera une si grand joie / de vous voir; et de dire a Mme / Blaseni
que je lui ai écris je ne / sais si elle a reçu ma lettre; et mes / sentiments de la meilleure amitié.
Je t’embrasse Toupet chérie de / tout cœur et pense a moi en / me donnant de vos
nouvelles, ce qui / me console de votre absence; j’embrasse / aussi mon cher Titi et mes biens
aimés Marcelle / et Cotitin et vous désire tous beaucoup beaucoup, / Maman
*
7) 9 septembrie 1917, Moscova. Ilustrată – tablou de M. Boskin, „Țărăncuță rusă”. C. Nacu către
Constantin (Cotitin) C. Sipsom, la Paris.
Moskva, Septembrie 9 - 1917
Drăguț Cotidin,
Mai întâiu primește sărutările / Mamei Mare, ale Mătușei Maria / și ale mele, drept mulțumiri
pentru / plăcerea ce ne a făcut și bucuria / ce ne a adus scrisoarea ta. Am / văzut cu mulțumire că te
pregă-/tești pentru Liceu. Sper și sînt sigur / că vei reuși și vei ajunge a fi un exce-/lent elev. Eu aștept că
mai târziu / să citesc reflecțiile și impresiele tale / Cel ce te dorește mult. C. Nacu
*
8) 5 noiembrie 1917, Londra. Const. M. Sipsom către Toupet (soția sa). Plic cu hârtie Strand
Hotel lmt, Regent Palace Hotel (hotel funcțional între anii 1915-2004, în 2006 fiind demolat).
Ma chère Toupet
Je suis à Londres depuis hier soir, ayant fait / une traversée très agréable, en une heure et
demie, / sur un bateau qui filait très vite, et qui était / rempli de militaires. Aussi toutes les
précau-/tions étaient prises; tout le monde, avait la / ceinture de sauvetage mise, des
torpilleurs allaient / a droite et a gauche, et les hydro avions survolaient.
Arrivés à Folkestone, j'ai pri le wagon Pulmann / pour Londres et suis arrivé a 3 h. a.m.;
Le temps était couvert, mais il ne pleuvait pas /Je n'ai rien trouvé au Regent Palace, il parait que /
depuis 10 jours il n'y a plus une chambre de / libre. J'ai cherché au Piccadilly; rien non plus; / enfin
au Waldorf j'ai trouvé une bonne chambre // et m'y suis installé. L'hôtel est très bien et très pro-/pre.
A Londres il fait chaud, quoique les hôtels / ne jouit pas encore chauffés. A partir de 5 h. / il faisait
sombre et les rues éclairées en-/core moins que tu sais, de sorte que, il n'a plus / pu être question de
faire des achats en n'y voyait / goutes. J'ai marché dans la nuit cherchant mes / pas jusque vers 6 ½.
Je suis allé prendre un lait / des confitures au pain grillé chez Lyons – car / j'avais déjeuné tard dans
le Pulmann et suis rentré / vers 7 ½ a l'hôtel. Je me suis couché vers 8 ½ - 9 / et j'était rentré a temps,
car une pluie abon-/dante est tombée pour cesser depuis 8 h jusqu'au len-/demain matin. J'ai bien
dormi, et me suis / réveillé vers 7 h. Mais il pleuvait toujours; il / n'a pas cessé de pleuvoir jusqu’à 1 h.
J'ai eu le / temps d'aller à la Légation et a l'ambassade /de France jusqu’à 1 h. Je pourrai repartir
Lundi / soir ou Mardi. Je t'ai télégraphié de la Légation / ce matin. Les magasins fermés Samedi a 1
H en rouvrant / que Lundi après 10 h de sorte que je reste pour rien / 2 jours. J'ai été voir Maud (?),
elle est encore à / la campagne; j'ai téléphoné au numéro qu'on m'a / donné chez elle, mais elle était
partie. Je me suis / donné rendez vous chez elle Lundi a 1 h. Quand ferai-je / les achats nombreux, je
ne sais. La sœur de Lizica habite // a l'autre bout du monde. Je vais / chercher d'y aller demain. Que
faites / vous mes chères, vous me man-/quez beaucoup. J'espère vous / retrouver bientôt en bonne
santé / tous. Aurais-je un mot / de vous ici? Je me sen si loin / ne pouvant avoir de vos nou-/velles
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avec un retard de cor-/respondance. J'écrirais encore / demain. J'embrasse bien / tendrement
Marcelle et Cotitin / compliments a Georgeta.
Je t'embrasse bien tendrement / ma chérie et a mon avis a / Mardi y arriver. Portez vous /
bien. / Bien votre / C.M. Sipsom
Je t'écris du Regent où je suis entré en passant / pour lire les journaux.
*
9) 6 ianuarie 1918 cu o continuare din 13 ianuarie. Foi de caiet dictando. Maria Nacu-Sipsom
către sora Elena Nacu-Sipsom. De mult timp fără vești de la ei. De un an de zile sunt despărțiți.
Viața bună de la Odessa – dă o listă de prețuri. Deși majoritatea românilor se întorc în țară ei
preferă să mai rămână la Odessa. Ea s-a apucat să învețe limba rusă. Socialiștii români din
Odessa. Oameni politici urmăriți de noua guvernare. Întrerupere a comunicațiilor dintre Odessa
și România. Lipsa ziarelor franceze.
În text se fac referiri la: Lia Stolojan-Brătianu, soția lui Vintilă I.C. Brătianu (18671930), fratele lui Ionel I.C. Brătianu, și mama lui Vintilică V.I.C. Brătianu; și la viitorul amiral
Vasile Pantaz(z)i (1871-†cca. 1938) ce s-a căsătorit cu canadianca Ethel Sharp Greening
Pantazzi (1880-1961), ambii fiind părinții istoricului de artă Sibylle (Sybille) Pantazi (1914-1983).
Odessa le 6 Janvier 1918
Ma chère Toupet,
Il y a beau temps que je n'ai eu / de vos nouvelles. Je me dis bien que / c'est toujours bon signe et qu'a/lors vous allez fort bien.
Ma dernière lettre est partie il n'y / a pas bien longtemps avec les Concescu / après t'en avoir adressé
tout un / paquet qui s'est perdu d'ici à / Iassi et voilà que je me remets / a t'écrire pour ne pas me /
priver du plaisir de causer / avec toi. Mon désir de me trou-/ver parmi vous grandit de / jour en jour.
Il y a un an / que n(ous) n(ous) sommes quittes et / tous nos efforts tendent à / conserver notre
courage et / notre santé afin de supporter / vaillamment les longs jours // qui nous séparent encore
de vous. / Quelle satisfaction et quel bien / être nous sentirons a nous retrouver / chez nous après
toutes ces années / de dures épreuves. Papa et ma-/man vont très bien ce qui me / cause un grand
plaisir; moi / je vais mieux aussi, car il / serait difficile de ne pas se / bien sentir avec le climat déli/cieux et les bonnes choses que / l'on trouve a manger et dont / nous ne nous privons pas malgré /
leur cherté. En veux-tu un aperçu / cela t'intéressera puis que tu fais / le ménage. Le beure de 10 a 11
r(oubles) / le fund, les œufs 10 pr 3 r; un / petit gâteau 1 r 20, le chocolat 15 a / 16 r le fund, le lait 2 r,
les pommes / 5 r le f. Jambon, porc, veau 5 a 6 r / le f. rôtis, les bottines ont atteint 300 r // les bas de
coton 10 a 12 r la paire, la / soie de 10 a 30 r l'archine et la laine / 50 a 60 r comme rien; la façon /
d'une robe de 70 r a 250 r sans / fournitures, des gants de coton 8 a 15 r.
Il n'y a que les voitures à la course / et l’opéra de bon marché. Etant / donné que le rouble n'a plus de
/ valeur actuellement. Ces prix ne / doivent pas n(ous) étonner. Malheu-/reusement grâce a
l'intelligence / de notre ex ministre des finances / n(ous) l'avons payé 2.70 ou 2,75 ce / qui compte
comme bien l'on / pense. Le pain et le sucre ne / font pas défaut mais l'on / manque d'esprit. Ayant ici
aussi / un con(?) des parlementaires n(ous) / y trouvons tout ce qu'il n(ous) faut / même du vin. Nous
dinons / chaque jour entre 1 et 2 dans // d'excellents restaurants pour la plu-/part roumains et l'on se
sert varză / cu carne, cărnați și fripturi la grătar. / Nous ne pouvons pas n(ous) empêcher / en les
mangeant de songer a la / misère de Iassi et combien ceux / de là-bas seraient heureux de par-/tager
avec nous. La viande, / le lait leur faut totalement / défaut. Le soir étant toujours / chez nous nous
faisons honneur / au samovar et soupons avec / viandes froides, galantines, pâté de / lièvre, caviar et
beurre. Il n'y / a qu'une chôse qui n(ous) chiffonne / c'est qu'on chauffe peu par / économie même
après avoir offert notre bois et n(os) charbons. /
La température varie entre 2 / degrés (Réaumur) sous zéro la nuit et 6 a / 8 au dessus le jour ce qui est /
très doux. Les chambres ont de 12 // 2) / a 14 en moyenne. En ce moment / tous nos compatriotes tout
pris / d'une frousse incompréhensible / et quittent en bloc la Russie / pour aller comme j'écris à David /
se mettre sous l'aile protectrice de / la patrie. Ont-ils tort? Ont-ils / raison? Le fait est que n(ous) restons
/ [???] je suis bien contente malgré / les dangers que n(ous) autres quoique / alliés courrons ici ou le juifs
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/ font une propagande d'extermina-/tion contre les roumains et le / pays. Affaire de chance encore /
que tout ça. Nous resterons donc / un peu seuls car faute de mieux / nous avions tout de même ces /
quelques amis avec lesquels nous / échangions nos pensées.
J'ai commencé le russe après / avoir étudié seule quelque temps / et avoir appris à lire et à écrire. //
Ce sera une distraction et avec la / lecture, mes lettres si longues que / malheureusement se perdent en /
route, le dentiste duquel j'ai tou-/jours besoin et les promenades / j'arriverai a surmonter l'ennuie.
Michel a écrit pour les fêtes / ma belle-mère aussi, mais je / n'ai en somme aucune nouvelle / de leurs
faits et gestes tellement / ils écrivent pu et mal. Je / n'en sais pas plus long sur les / amis, il y a que
Mme Marinescu (?) / qui écrive parfois ce qui nous / intéresse d'une manière charmante / mais
comme son mari est très / souffrant ses dernières lettres sont pleines / d'angoisse. La pauvre Lyda
Irimescu / est morte a Ghidigeni – ou elle tra-/vaillait a l'hôpital avec dévoue-/ment depuis le
commencement // de la guerre. Je suis vraiment / peinée dans l'âme de toute ces / nouvelles.
Marița Ionescu st a Iassi et / j'imagine que Michel aura eu / beaucoup de plaisir à la revoir.
Je t'ai écrit qu'il donne très / peu de détails sur votre maison / quant a la mienne il dit être / habitée
par un colonel Allemand / ami des Antoniu ce qui est / une faible consolation.
On dit que Lia Brătianu qui / est également a Iassi avec son / enfant était très rigoureusement / tenue
avec défense de bouger et / perquisitionnée chaque jour. Elle / a beaucoup maigri dit-on.
N(ous) sommes si ennuyés de ne / plus avoir depuis bien longtemps / des journaux de Paris qui nous
// rapprochaient un peu de vous et je / crois au miracle si tu parviens à / recevoir ces lettres car en ce
moment / rien n'est plus difficile et dangereux pour les courriers que ce / voyage.
Le 13 (Janvier). Ma chère, depuis 8 à 10 / jours la communication entre Iassi / et n(ous) est
complétement interrompue / on n'a aucune nouvelle les uns des/ autres. On dit un tas de choses qu'on
/ ne peut vérifier tandis qu'ici les soi-/disant socialistes roumains, tous / juifs exercent toutes sortes de
représailles sur des gens qui ne leur ont / rien fait. C'est ainsi que Stavri B./ qu'on a pris pour le frère
de Ionel, / le commandant Pantazi, Cantili / etc ont été arrêté, puis heureusement / relâchés quant a
Nicolau, de l'Acțiunea / on voulait le fusiller. C'est chic.
Il parait qu'on va prier les représentants // 3 / des puissances alliées, d'intervenir / et qu'en même
temps on va em-/ployer les grands moyens qui / réussissent toujours. En attendant qui devaient //
quelques centaines de gens venus de / Kerson ainsi que tous les députés / et sénateurs d'ici qui
devaient / partir pour le pays ont la / frousse. Papa a bien du coura-ge et comme tu sais qu'il est /
fort entêté il persiste à dire / qu'il a fait bien de rester ici au / lieu d'aller vers vous. Que Dieu / le
protège! Je t'envoie également / une lettre de lui pour ton mari, / une lettre pour Frosi que je la prie /
de mettre toi-même dans une enve-/lope a son adresse et une envelope / pour David puisque j'ignore
/ ou il habite et merci d'avance / de la peine que je te donne.
Salue toutes les personnes qui // se souviennent de moi et tâche / d'écrire ou de télégraphier.
Adieu ma chère petite Toupet /Papa, maman et moi vous en-/voyans a tous nos souhaits les /
meilleurs pour 1918 et nos / plus tendres et affectueuses baisers. Celle qui te désire / Marie
*
10) 10 ianuarie 1918. Constantin Nacu, din Odessa, către ginerele Titi. Jumătate de foaie A4,
îndoită. Hârtie albăstruie. Greutăți financiare și lipsa celor necesare traiului. Casa din București
prădată.
Odesa 10/I 1918
Dragă Titi,
Este mai mult de o lună de când ți am scris / și numai acum câte va zile am aflat că
scrisoarea / a fost perdută. Ea era încredințată, împreună cu scri-/soarea Marioarei către Elena și
peste zece cărți poștale / cu subiecte originale din Rusia, adresată pentru Franța / și Rumânia
colegului nostrum de bară, D. Gavrilescu, / care a suferit o mare perdere. Întreg bagagiul, îm/preună cu hârtii de valori de 50.000 lei și cu 5.000 / lei bani i s’a furat chiar în Gara din Unghenii
ru-/mânești.
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În scrisoarea care ți era adresată o parte / însemnată era relativă la socoteli și la întrebă/rile ce ți făceam pentru sumele ce sînt de încasat. / Trebue dar să reînoesc cea ce ți arătam.
Cu I Decembre 1917 se sfârșia suma de trei mii / lei destinată Doamnei Sipsom și pentru
care mi ați / dat o poliță în alba scrisă de Dta și de Mișu. Ți / atrăgeam atențiunea mai cu seamă
că Dumnea (sa) / se găsea cu totul fără mijloace. ///
Polița nu am scontat-o, lăsând în suspans lichidarea / ei. Eu am părăsit țara la finele Iulie.
Sosit aci pe / la 15 7bre am scris la Iași ca să mandateze și să acquite / leafa pe lunile împlinite,
încredințând-o Dlui Clin-/ceanu de la Banca Națională. Până acum nu mi s’a / comunicat dacă
Clinceanu a primit banii și dacă / ți a trimis, așa cum i scrisesem.
În Fevruarie sper să răped pentru 20 de zile la / Iași, pentru adunarea generală a Băncii și
cu asta / ocaziune voiu avea a încasa dividende acțiunilor pe / anul 1917 și leafă până la Curent. În
scrisoare mai / ți recomandam să mi trimiți doă procure autentice / pentru Bancă și Minister cu
drept de substituire, dacă / nu preferi să dai altuia această însărcinare. O asemene / cerere ți
făcusem și prin scrisoarea mea din Moscova. / Cum însă timpul este înaintat, eu voiu cere să în/casez banii și să ții trimit prin Bancă.
La cererea că nu făceai că pentru o parte din cea / ce mi datorezi să îngădui pînă la
întoarcerea ta / prin scrisoarea ce s’a perdut ți lăsam alegerea /// pe care ți o repet aci.
Fiindcă este aproape cert că s’a făcut predări în casa / din București și pentru că din
această cauză vom avea ne-/voe ca repede să ne procurăm unele obiecte indispensabile, / precum,
mai cu seamă, pînzărie, te rugam ca cu încetul /să economisești trei mii franci pentru a mi expedia
cu / iuțeală obiectele ce voiu arăta. Ear restul sumei să rămâe / a se plăti când te vei înlesni.
Dacă această propunere nu ți convine ți arătam că aș / fi nevoit să scontez de acum polița
întreagă de trei mii / privindu te dobânzile pe întreaga sumă rămâind a se face / liquidarea, adică
plata parte ami trei mii, polița și / dobânda la întoarcere.
Cum zic și de rândul acesta reînoesc propunerile, rugân-/dute ca cât mai neîntârziat să mi
comunici care din ele / ți convin.
Cred că Marioara vă va întreține asupra celor ce se / petrec aci.
În privința traiului necontestat suferim mai puțin / de cât ce sufeream la Iași, unde azi este
complectă lipsă / de alimentele cele mai indispensabile. Scumpetea însă / crește zi cu zi. Carnea,
peștele, laptele, pâinea, untul, /// legumele se urcă din zi în zi, așa că mâncarea siplă ne / costă
aproape la 100 lei pe zi și am avut încă norocul că / comisia parlamentară care ne a înlesnit cu
oare care articole.
Cea ce este de neapropeiat sînt fructele, bomboanele (proaste) / și patiseuri (nu tocmai de
lăudat). Cât pentru stofe de / haine, cizmăria și rufăria este imposibil a ți le procura.
Cu sănătatea o ducem relative bine. Cea ce ne face ne-/noorociți este starea de
înquietitudine în care ne găsim. / Deși nu avem a ne plînge de felul cum sîntem tratați / totuși
scenele ce continuu se repeat și cari se termină prin / spoliere și asasinat ne cam dă de gîndit.
Cu toate acestea poate că nu ne am îngrijora multe dacă / nu ne am găsi într’o stare atât
de nenorocită, noi / toți Rumânii. În fie care zi speranțele ce puneam / pentru sfârșitul suferințelor
se împuținează / pentru că în fiecare zi noi amenințări se ivesc.
În clipele pe cari le trecem adesea sufletul numai / ți dă nimic și mintea să întunecă până
acolo că / devii înse(n)sibil și te consideri ca un obiect dus în toate / părțile de vînturi și furtuni.
În fine. Îmbrățișări. C. Nacu
*
11) 27 martie 1918. Constantin Nacu, din Iași, către ginerele Constantin (Titi) Sipsom, aflat în
Franța. Coală A4, împăturită. Întoarcerea în București probabil la vară. O eventuală unire a
universităților din Iași și București. Chestiuni financiare. Dorește îmbrăcăminte și cosmetice.
Dintre persoanele menționate îi reținem pe Anton Davidoglu (n. 30 iunie 1876 la
Bârlad - d. 27 mai 1958, București) matematician. În perioada 1883-1895 urmează clasele primare
și secundare la Bârlad. Licența în matematici o primește de la Școala normală superioară din Paris
în anul 1897. Lucrarea pe care o susține la absolvire se numește Sur l'equation des vibrations
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transversales des verges elastique (Sorbona, 1900). În anul 1902 este profesor agregat, iar între
anii 1905-1941 profesor titular la catedra de Calcul diferențial și integral a Facultății de științe din
cadrul Universității din București. În anul 1913 a fost primul rector al Academiei de înalte studii
comerciale și industrie din București. Titularul catedrei de Matematică financiară aplicată și
tehnica asigurărilor. De asemenea, a îndeplinit și funcția de decan al Facultății de Științe și
profesor la Seminarul Pedagogic Universitar din București. A fost membru fondator al Academiei
de Științe din România; și pe Stanislas Cihoski (1868-1924) ctitor, alaturi de Nicolae Xenopol, al
Academiei de Inalte Studii Comerciale si Industriale din București.
Iași 27/III 1918 / 5 Strada Banului
Dragă Titi,
Cu subscrierea păcei sper a avea oare care posibilitate / de a corespunde cu voi chiar
înainte de ratificarea Tratatului. / Condițiunile și termenii cu cari s’a încheat pacea le vei găsi / de
sigur în jurnale, așa că este inutil a vi le mai rezuma. / Intrarea noastră la București nu va urma
decât mai / târziu, poate pe la începutul lui August, când probabil / va fi terminate ratificarea și
implinite măsurile ce / guvernul va lua pentru a efectua reîntoarcerea tutulor. Sper / că pe la
aceași epocă să vă hotărîți reintrarea în țară. Pentru / Dta ca și pentru D. Davidoglu aflarea în
București se impune / pentru că se anunță oficial contopirea Universităților din / București și Iași
și împărțirea între aceste doă capitale a celor / 5 facultăți. Pentru Academia Comercială amicul
Cihoski lucrează / și speră a fi numit directorul ei. În treacăt aflați că Iorgu / Pallă este numit
secretarul Academiei, cu păstrarea locului / de la Creditul Urban.
Prin D. Take Ionescu îți trimet un ordin de plată / adresată către Credit Lyonnais Paris
pentru suma de șapte mii lei, adică franci ///
În scrisoarea către Elena vei găsi din ce anume se compune / această sumă în care Dta ai
2250 (fr 2000) care reprezintă valoare(a) / dividentelui de la Bancă pentru anul 1917. Am cruet
inutil / a cerca să cer Ministerului Instrucțiuni(i) să ți trimită onora-/riul pe trimestrul Aprile, fiind
sigur că am să întâmpin un re-/fuz. Dacă te bucuri de prietenia Dlui Ministru fă cererea / direct.
În suma trimisă figurează și 1750 lei (fr.) ai mei / o parte din cea ce destin pentru a mi
procura unele lucruri indis-/pensabile. Eu te rog să ai bunătate să tee încredințezi dacă / puteți să
mi aduceți ceva.
De o cam data eată ce vă rog.
Mai întâiu procurați-vă un Catalog Mapel complect / de se poate în franțuzește. În acelaș
timp căutați să găsiți / vre un reprezentant al casei sau vre o altă casă care s’ar anga-/jea cu
transportul arătând costul, modul plății și transportul / la București. Poate că mai târziu o să
avem trebuință de unele / lucruri.
În al doilea rînd. Caută o stofă groasă englezească de creb / cu doo fețe și comandă un
palton pe talia Dle. Stofa să fie / călduroasă; paltonul să nu fie nici vătuit nici căptușit, afară / de
mâneci, de pept și de spate, mătasea fiind de cele mai bune. / Haina o vreau lungă, la un rind de
nasturi (mari) încheat până /// sus și chiar la gât să aibă copcă. / Cred că făcut pentru trupul Dle /
mi va veni bine, afară poate numai să fie mai larg în spat și / pe pept. pentru voiu (?) avea haina
groasă și flanelă pe dedesubt. / Cred că ți poate servi și Dle cel puțin.
Al treilea – O stofă, poate chiar postav, culoare închisă / neagră sau alta, unie, pentru o
jaquetă (nu veston) cu jiletcă și / un pantalon de o stofă deosebită, închisă.
Al patrulea – Abonamente de o cam data Le Temps, / et la Revue d(e) d(eux) m(ondes) pe
un an dacă credeți că ar pă-/trunde.
Am o listă de cărți noi relative la război, însă le rezerv / pentru după pacea general, când
voiu lua abonamentele / la publicațiunile juridice. Vă recomand să citiți negreșit / Le Dernier
Romanof par Charles Rivet. Mie mi lipsește / exemplarul. Dacă erau timpurile mai bune v’aș fi
rugat / să mi cumpărați L’Ilustration pe tot timpul războiului / de la Iulie 1914 complectă. Însă…
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Al cincilia – Câte va săpunuri Lubin (gros pains) / Sînt cutii de câte trei săpunuri; să'mi
luați câte puteți / jumătate Rore (?) și jumătate miros tare ca Chipre, Muse etc / vre o doă saut rei
sticluțe mici parfumerie Coti (corect Coty) și Pantene / din cele mai fine.
În fine – Te rog treci pe la magazinul Carnaval de Venise /// Boulevard des Capucines și
întreabă dacă ar mai putea / să mi facă o duzină de cămăși ca acele care’mi a făcut / în 1910 și
apoi care mi a trimis în vara anului 1913 / la Quellenhof la Ragaz (Hotel din Elveția), precum și o
duzină de pantaloni / cari mi au fost făcuți tot la 1910 și cari poartă n. 951.
Această pânzărie nu aș putea o comanda de cât după / întoarcerea mea la București când
voiu putea ști dacă mi va / fi necesară și dacă nu aș putea o face în țară.
Dacă pentru cele cinci articole pe care v’aș ruga / să mi le aduceți voi (afară de
abonamente) nu ar fi suficient / suma ce vă trimit te rog ca să o înaintezi Dta dar / să mă avizezi la
timp pentru a ți trimite diferența, cu toat(e) / că trimiterea de bani devine aproape imposibilă.
Te rog scuză mă pentru asteneală ce ți aduc și primește / mulțumiri și îmbrățișări.
C. Nacu
Citesc în Gazeta Bucureștilor din 11 Maiu 1918: ”Sîntem informați că / Guvernul
studiază introducerea unor însemnate modificări în organizarea / facultăților de drept,
singurele care încă nu funcționează. Modificările vor / tinde să asigure tinerilor care urmează
această facultate, o îndrumare cu / un real folos moral, atât pentru dînșii cât și pentru țară.”
N.B. Grijile (?) de mai sus sînt…
(alt scris, Maria) P.S. Silbermann a ecrit la Dnu Titi cu tóte că lucru-/rile sunt mai
derangiate dar totuși păzite de servitori / Coty nous au dit qu’il ne manqué rien …
*
12) 1918 aprilie 26. Constantin Nacu, din Iași, către fiica Elena, aflată în Franța. Coală A4
împăturită. A stat 6 luni în Odessa, după Moscova. De trei luni nesiguranța crește. Spectacole de
operă. Persoane întâlnite. O basarabeancă Nacu. Iașii supraglomerați și totul este foarte scump.
Probleme financiare.
Printre persoanele menționate s-ar putea să fie vorba de Procop Ioan Dumitrescu
(n. 9 iunie 1945, Paris-†?), jurist, primar liberal al Bucureștilor în perioadele aprilie 1901 –
noiembrie 1902 și februarie 1910 – ianuarie 1911. În ceea ce-l privește pe ginere, el era Teodor
Teodorini, reputat avocat ploieștean; precum și Ion Heliade-Rădulescu (1802-1872) cu soția
sa Maria (†1867 sau 69) a avut, printre alți copii, pe Eufrosina (†1895), Ion (†1924, funcționar la
Senat), Virginia (†1906) și Stela (†1915) înmormântați în Cimitirul Bellu fig. 98-25 și 61-96.
Iași (5 Strada Banului) 26/IV 1918
Iubită și mult dorită Toupet
Este cu neputință a ți arăta câtă îngrijorare, cât ne-/astâmpăr ne au cuprins mintea și
inima în curs de atâtea luni / în cari nu am putut avea nici o știre de la voi. Tocmai pe / la finele
Marte, după întoarcerea noastră în țară am priimit scri-/soarea ta de la finele Ianuarie. În urmă
în timp de mai mult / de doă luni nu primeam la Odesa nici scrisoare și nici o gazetă, / așa că nu
puteam ști nici chiar ce se petrece în țară, cu toate scâm-/bările importante ce aveau loc.
Ar fi greu să ți narez cele petrecute în Odesa în timpul de / șase luni ce am petrecut acolo.
Marioara a rezumat într’un / caet ultimele evenimente. Mă veiu mulțumi a ți arăta oare / cum
felul vieței noastre. Mai întâiu am fost câte trei sănătoși. / Mai mult Maman și eu am urmat a ne
însănătoși, lucru ce în-/cepusem să facem încă de când eram la Moskva. Numai Maria nu a voit să
revie la starea de mai înainte. Mulțimea de Rumâni / refugiați ne dădea iluziunea că ne găsim în
țară, ba încă credeam / în Parlament de câte ori ne întruneam Senatorii și Deputații. Aveam /
abonamente la biblioteca unei librării francize, cea ce mi a procurat / ocaziunea de a mi reînoi cea
ce uitasem din autorii Ruși. La început mer-/geam o data sau de doă ori pe săptămână la Operă,
unde am auzit compuneri ale compo-/zitorilor ruși, pe lîngă operele cunoscute. Cu toate că Rusia
se găsia în al / patrulea an de resbel și în criză internă, opera era destul de bine. Mise en /// scena,
costumele, decorurile, orchestra, corurile și chiar primii cântăreți erau / foarte buni, așa că pe
lîngă operile originale rusești am asistat la interpre-/tări corecte chiar a altor opera, între cari

270

https://biblioteca-digitala.ro

Înrudirea Nacu – Sipsom – Vermeulen prin trei profesori ai Facultății de Drept din București
Manon și Werter. Din nenorocire / în ultimele trei luni nu ne am mai bucurat de această plăcere,
pentru / că eșirea noaptea pe stradă era riscată.
Adesea ne întruneam la ceai cu familiele prietene: Letița Con-/stantinescu cu cadeta Lygia
și cu băiatul mobilizat, venit cu ordin la Odesa, / Ionel Gr. Cerișeanu cu Radu și cu băeatul lor
Gheorghe (Beata Julie Cerișanu / s’a stins vara trecută la Roman), Teodorini, avocatul din Ploești,
gine-/rele lui Procop Dumitrescu, Jean Heliad Rădulescu cu soția și trei domni-/șoare drăguțe și
încântătoare ca și nenorocita regretata Stelea, Dl și Dna / Bărbătescu, farmacist făcând parte din
Crucea Roșie și mobilizat cu gradul / de Maior, D. și Dna Paspate directorul Băncii Blank, cari ne a
făcut / mare serviciu în timpul din urmă. La toate acestea trebue adăugate familiele prietene sau
cunoscute ale Marioarei.
Afară de acestea gașca noastră, nenorocită în urmă i se declarase o / boală ce nu eartă
nici o iotă, avea doo domnișoare foarte drăguțe, / cea mare chiar frumoasă, toate cu un
temperament viu și cu un caracter / blând. Gazda Dna Troneski (?) era sora fraților Xida,
comercianți gre-/ci de origine însă cu totul rusificați, continuatorii unei case renumită Petro/cochino, foarte avuți, locuind în doă apartamente de la etagiul I a unei clă-/diri ce le aparținea,
construcțiune făcută după tate regulele tehnice mo-/derne, construcțiune având o curte în mijloc, și
care conținea 19 apar-/tamente. Ambii frați erau căsătoriți, damele lor agreabile și bine / crescute,
din care-una Basarabeancă având origina în o familie Nacu. / Amândoă familiele a fost foarte
gentile cu noi și raporturile cu ei era / cu intime și familiale. Am luat adesea ceaiul la ei și chiar am
/// dejunat de doă ori la unul din ei.
Earna a fost foarte clementă, aș putea zice chiar dulce, însă / am suferit câte trei de frig, cu
toate că încălzitul odăilor privea / pe locator și cu toate că eu am cheltuit încă aproape șase sute /
ruble pe lemne și pe cărbuni.
Hrana a fost aproape continuu bună, însă foarte scumpă. / Laptele, brânza, zmântâna,
untul, mierea, carnea și mai ales icrele / erau delicioase. Dimineața luam la ceai icre, unt, miere
sau mar-/meladă. La unu luam dejunul în oraș și seara aveam oă, mai / tot timul proaspete, o
carne rece și un desert. Inabordabile erau / fructele: merele 1 rublă și mai târziu 2 și 3 ruble fundul
adică / 400 grame. Marioarinele când au apărut se vindeau cu o rublă una. / Erau curioase
gargotele, mai cu seamă cele rumănești, care erau / foarte gustase și foarte frecuentate.
Nu am putut părăsi Rusia decât la 16 Marte. Călătoria a fost / bogată de incidente. Plecarea
de acasă la ora 4 ½ dimineața pe un / viscol cum nu fusese toată earna și care amenința să oprească
trenul. Eram peste 50 de personae, Rumâni. La localitatea Tiraspol am fost / reținuți 8 ore și nu am
putut trece Nistrul la Bender de cât / pe la patru noaptea în vagoane de animale, fără nici măcar o
lumănare. / Am ajuns la Iași în ziua de 19 Marte pe la zece dimineața. Cu / retragerea oștirei după
fronturi orașul era îmbulzit de lume. Era / imposibil să găsești o locuință. Administrația a luat
măsuri să așeze / paturi în sălile mari ale Liceului și să culce persoanele în ele. ///
Chiar azi, după 5 săptămâni familia Heliade este nevoit să ocupe / 6 persoane o singură
cameră. Marioara cu maman Sipsom aflând din / întâmplare de sosirea noastră a alergat repede
la Dna Petrovan, unde / ne adăpostim în trei camere, plătind 600 lei pe lună.
În Iași lipsa de alimente este sensibilă ca și prețul lucrurilor, / chiar de hrană. Untul
proaspăt se vinde cu 34 – 40 lei chiloul; carnea / 8 - 10 lei; zahărul 14 - 18 lei; charcutăria (=
mezeluri) asemenea foarte scumpă.
Nu am putut corespunde cu Bucureștii. Despre casele noastre ni s / dă unele relațiuni cam
încurcate, cea ce ne face să credem că nu ne putem / aștepta la surprise plăcute.
Mai grav a fost aflarea morții a betei Leni Antofia (?). Ia acum plus / și un atac de
paralizie a scumpei noastre sore Eliza.
Din zi în zi simțim mai greu situațiunea și pipăim teribil / realitate(a). Să sperăm că vom
rezista și că vom fi atât de fericiți / pentru a ne revedea strânși la un loc.
Acum, tușcă. Să trecem la partea financiară. Mai întâiu trebue / să fie îndreptată. Țifrele
din scrisoarea lui Titi, îndreptarea provine din / întâmplarea următoare: Încă de când eram la
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Odesa m’am hotărât / să vă dau Marioarei și ție câte doă mii de lei, spre a vă cumpăra ceva ne/cesar numai pentru persoana voastră și câte 500 lei pentru fiecare din copii / pentru a cumpăra
de ce ar avea multă trebuință. Întors la Odesa și prezentân-/du se ocaziunea m’am hotărît să vă
trimit un mandate de 7000 lei, în care / se cuprindea și dividentele Băncii pe 1917. Cei de la Bancă
în loc să facă ordinul / pentru 7000 lei, l’au făcut pentru 7000 franci. Și fiindcă nu știm aci dacă
Banca / Franței continua a face Rumânilor înlesnirile de mai înainte, a trebuit să ne adresăm /
altei case. Acum pentru că tout malheur sert a quelque chose am hotărît ca cei 7000 / franci să fie
ast fel repartizați: a 2000 franci cupoanele (trec la pasivul lui Titi) /// Titi 70 lei.Cursul fiind de 116
% ear costul Depeșei și timbrele mă privește / excluziv pe mine; b 2000 franci pentru tine personal;
c 1000 franci pentru / copil; d restul de 2000 franci sînt ai mei. Din această rezervă se va plăti / ce
veți putea cumpăra; ear ce va rămânea vom vedea dacă întorși fiind la Bu-/curești se va simți
trebuința și va posibilitete de alte lucruri. Aci voiu adă-/oga un al doilea în fine și vă voiu ruga
pent(ru) o duzină sau cel puțin ½ du-/zină de flacoane de Riodine (soluție antiseptică) și 3 flacoane
sulfat de quinină Lepolitier. Riodina / se plătește 25-30 lei flaconul, perlele de quinină nu se găsesc.
Alătur aci în / original scrisoarea Băncei către credit.
2/V Dacă puteți adduce cu voi ceva batiste, ștergare, batiste, / ciorapi fini (fik d’Ecosse).
Este probabil că vă veți întoarce prin / Elveția, pentru a avea passe-port rumânesc de la Ministrul
/ nostru din Berna. Fiindcă din Paris nu ați putea scoate pânzări / puteți găsi în Berna în bune
condițiuni de preț și de calitate. ///
Rămâind să mi completez aducerea publicației ce le am notat / mai târziu de o cam data
cred că ați putea arunca în fundul gea-/mantanilor următoarele cărți / Devoirs et perils
biologiques – Docteur Grasset (Felix Alcan) / Les emotions. (G. Sergi, Octave Doine 8 Place de
l’Odeon) / L’Evolution de la matiere – Gustave le Bon (Flamarion).
În anii din urmă Gustave le Bon a publicat lucruri interesante / și nu tocmai științifice.
Și acum când veniți? Cum arangiați plecarea și mai / ales permisiunea trecerii prin
Austro-Ungaria. Vă închipuiți cu ce drag / și dor vă așteptăm. Termin prin a vă săruta și ear a vă
sărut(a) de mii / de ori. C. Nacu
Dacă pentru comisioanele mele vă trebue bani, depeșați / la București. Mă voiu ocupa
și de trimiterea lefurilor / noembre 5. CN
*
13) 5 noiembrie 1918. Constantin Nacu, din Iași, către copiii din Franța. Un sfert de coală A4 (17
x 11,5 cm.), îndoită. Hârtie groasă (cartonată). Stricăciuni la calea ferată. Necesar de
îmbrăcăminte. Abonamente la publicații și listă de cărți ce dorește a fi procurate.
Trebuie să facem remarca că autorul, C. Nacu, când compune scrisoarea, data o trece cu
cifre arabe pentru zi și an, iar pentru lună folosește cifrele romane. Ori, această scrisoare, din
context reiese că este scrisă în noiembrie (luna XI sau 11) și nu februarie (luna II), folosind, prin
urmare, cifrele arabe.
Iași 5/11 1918
Dragii mei, – Mi se cere repede să / vă dau știri despre noi. În această grabă / găsesc
nemerit să vă trimit scrisorile de / acum 9 luni pe care voiam a vi le tri-/mite prin Bebe
Constantinescu. Conti-/nuăm a ne bucura de o sănătate relative bună, / dar, cu toate marile și
fericitele eveni-/mente din urmă sîntem contrariați prin / pedicile ce pe fie care zi se pun la întoar/cere în căminul nostrum. Rupere de tera-/samente din cauza ploilor; sfărâmare de / poduri de
către Germani la retragerea lor, / concentrare de trupe, pregătiri pentru in-/trarea triumfală
regală în capitală, trans-/portarea autorităților și pe d’asupra câteva /// nepomenite în acest
sezon ne întârzie foarte / mult. Totuși sperăm ca între 15 și sfârși-/tul lunei să putem ne găsi la noi.
Petrecerea a doa în Iași a fost mai des / plăcută de cât chiar cea dintâia. Lume / multă;
scumpete grozavă, întâlniri de fi-/guri urate mai ales ca moral și altele de fe-/lul acesta nu puteau
să ne înveselească.
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Am recitit lista necomplectă a diferitelor / comisioane pentru care vă rugam să luați sar/cina a mi le face și le mențin pe toate. Ce / nu puteți adduce voi cereți a fi expediate / mai ales Lubin
și Spițăria. Aș ruga pe Titi / să mi scrie sau chiar să mi depeșeze dacă /// are trebuință să I trimit alte
sume. Pînă / acum cei de la Minister nu știu dacă vor da / sau nu lefurile pe lunile în suferință.
Nu știu asemenea dacă vom avea trebuință / de rufe sau celelalte pînzării. Eu insist / pentru
Catalogul Mapel, pentru abona-/mentele pe an la Revue de d(eux) m(ondes), Le temps, / Ilustration
și La Vie Parisienne. De asemenea / repet rugăciunea pentru paltonul englezesc și / pentru stofa.
Ca librărie adaug aci încă câte va publi-/cațiuni. Aș vrea să știu dacă se poate procura /
tablele de materii ale Revistei Celor Doă Lumi / dela începutul publicațiunei pînă azi. / De
asemenea aș dori să se plătească la /// Societatea de Legislațiune Comparată coti-/zațiunea mea
pe anii 1915, 16, 17 și 18, / precum și publicațiunile ce au putut apare / în anii 1914 – 1918.
Eacă complectarea listei provizorie a cărților / Les Allemands de toujours (Adolphe Aderer
– Calman / Levy) / Les Etats–Unis contre l’Allemagne. – L’Action Alle-/mande au Etats-Unis
(Gabr. Alphaud – Payot et Cnie) / L’Imperialisme Britanique et le rapprochement / Franc Anglais
– Carrere. / Lettres de guerre – Chevalet. / Armes de guerre, Armes d’amour – Delorme / Histoire
de la Revolution Russe (Librairie Militaire) / (Rue des Trente-Arts) / N.I. Apostolescu – Influența
romantismului asupra li-/teraturii rumâne (Th.de Doct. Univ. de Paris) / Președintele Wilson și
evoluțiunea politicei externe / a Statelor Unite apărută la Paris în limba franceză / recenzată de
Pester Loyd. Îmbrățișări C. Nacu
*
14) 7 decembrie 1918. Constantin Nacu, din București, către copiii din Franța. Coală A4,
împăturită. În fine au ajuns în București. Starea caselor, stricăciunile și furturile comise. Situația
din Iași și București. Starea rudelor.
Reținem menționarea lui Gheorghe Gh. Mârzescu (n. 4 iulie 1876, Iași - d. 12 mai 1926,
Iași) - om politic și jurist, care a îndeplinit funcția de primar al municipiului Iași în perioada
1914-1916. Ministru în mai multe guverne liberale.
București 7/XII 1918
Scumpi și doriți copilași,
În fine, după doi ani de exil, am putut pleca, / în seara de 1 Decembre, din Iași spre
București. Dru-/mul a fost prin Vaslui, Tecuci, Bărboși, Braila, Bu-/zău, București. Am pus pentru
acest parcurs 41 de ore. / Trenul era destul de lung. Vagoanele reci. Am avut / pentru trei persoane
doă cabine cu paturi. Am suferit / puțin pe drum, însă costul (în total ducerea, aducerea / și
transportul bagagilor, trenul, paturile, trăsurile, bac-/șișurile) drumului a fost pentru noi trei (ca
tot de-/auna Marioara ne a însoșit și earăși ca tot de a una / Mișu nu a fost cu noi) 605 lei.
Mulțumirea de a ne vedea întorși la noi a fost / foarte mare. Părea un vis! Prima
impresiune a fost / satisfăcătoare. Casa noastră părea a fi așa cum am lăsat-o. / Asemenea și
la Marioara. Numai a doa zi am putut con-/stata stricăciunile și distrugerile suferite. În afară
de / perderea totală a rufăriei, de damă și de bărbat, a așter-/nuturilor, „napagiului” (Nappe
(franceză) = față de masă); în afară de perderea hainelor; a / obiectelor de metal, în afară de
ridicarea cazanelor și bateriilor /// perderea cea mai simțitoare a fost acea a întregii ar/gintării pure și Christofle. Pentru, a reuși în sustra-/gerea lor au spart, mai întâiu, lada de
fer pe sus, a împrăș-/tiat cenușa care obicinuit se pune la lăzi și au luat bucată / cu bucată,
toate obiectele ce se găsiau în ladă. Mai mult, au / luat, sau au distrus chiar actele aflate în
ladă, fie ale / mele, fie ale clienților. Numai vorbesc de vinuri, de pro-/viziuni de tot felul.
Pentru rest casa nu a suferit mult.
A treia zi după sosirea noastră am fost la casa voastră. / Aci prima impresie a fost din cele
mai mulțumitoare. Con-/tinuu ni se scria și ni se spunea că stricăciunile erau foarte mari / și că
construcția a suferit stricăciuni mari. Intrînd în salon / am văzut și constatat că scara ce urcă la
etagiu era neatinsă, / și că cea ce ni spusese că a fost cu totul ridicată era o năs-/cocire stupidă. În
salon mobile era curate, tablourile la / locul lor, asemenea în sufragirie și în odăile de sus. În /
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bibliotecă cărțile erau puse la locul lor, adică în dulapuri, ga-/leria, mese etc. Îndată ce am constat
acestea, mi se arată că / spre bulevard tavanul de la etagiu era umed și că picătura continua / a
cădea. Chiar jos în salon tavanul și o parte din zidurile de / la ferestre erau stricate. De altă parte
servitorii mi au spus / că foarte multe cărți și alte hârtii au fost aruncate pe jos /// și în stradă
(între acestea se găsia și cartonul de 500 fci, cuprinzând / prima parte a lucrării mele despre
obligațiuni). Toat(ă) lumea, / dintre vizitatori și vecini, a lăudat purtarea servitorilor și / eu am
putut constata că casa era pe cât posibil curată. Servi-/tori mi’au cerut ceva parale, spuind că nu
mai au cu ce / trăi. Am hotărît să le dau doă sute lei. În același timp vă / anunț că lăzile lăsate la
Dna Sipsom le am transportat la / București. În fine vă anunț că am încasat leafa de / la școală pe
lunile Aprile – Noembre inclusiv și aștept / să se arate dacă să trimit banii acolo.
În momentul acesta servitorii mi’au cerut încă trei / sute lei. Eu i’am refuzat. Nu aveți
decât să’mi scrieți ca / să le dau.
Suma ce am primit de la Universitate este 8050 lei. / Nu v’am trimis’o pentru că mi a fost
teamă să nu sosească / acolo prea târziu. Dacă doriți să aveți banii de la școală da-/ți în socoteala
mea o Radio Telegramă, arătându mi și cam / ce sumă vă trebue pentru comisioanele mele.
Amănunte interesante nu am a vă comunica. Cele 8 luni / petrecute la Iași după
întoarcerea din Rusia au fost monotone. Mercurile aveam întrunirea partidului la Mârzescu,
sub Prezi-/denția lui Ionel Brătianu. Unele ședințe au fost interesante mai / cu seamă prin cele
ce ne spunea Brătianu. Darea în judecată a mi-///niștrilor liberali a fost neîndemânatică,
pentru că ea a avut / ca rezultat imediat strîngerea rîndurilor în prejurul șefului, / rînduri
cari se rărise cu totul.
Viața private la Iași era monotonă. Jocul de cărți mai des-/voltat ca ori când. Chiar
Dna Nacu nu a scăpat de tentațiune / și a trebuit să’și plătească obolul. În cele din urmă trei
luni / George Pallă a fost în Iași. El lua mâncarea la noi. Într’un / timp câștigau aproape 15
mii lei la joc. În urmă însă a bă-/tut vântul de primăvară.
Desagreabil la Iași era necurățenia orașului și mulțimea / venită. Perechele
numeroase din piețe și străzi erau un scandal.
Bucureștii i’am găsit sc(h)imbați. Multă lume necunoscută. / Lipsă aproape complectă
de trăsuri. Numai tramvaiele electrice, / foarte reduse la număr, circulă.
Aci familia am găsit-o relative bine. Beata soră foarte slă-/bită, cu vederea complect
perdută, brațul și piciorul atinse, / oare care greutate la vorbă, încă mintea complectă,
păstrând întreaga / memorie. Cea ce este în adevăr meritoriu este îngrijirea pe care / i o dă
bărbatul său. Tot timpul este cu ea, supuind’o la mișcări / repetate, la aplicări de electricitate
și la distracțiuni variate.
Sper a vă vedea în scurt timp. Așteptăm cu o febrilă / nerăbdare știrea de sosirea
voastră aci. Vă dorim mult și / tot timpul pare că vedem pe copilași pe care’i sărut dulce. / Pe
voi vă îmrățișez cu drag.
C. Nacu
*
15) 18 decembrie 1918. Constantin Nacu, din București, către copiii din Franța. Coală de hârtie
tip A4 provenind de la Hotelul Chatham din Paris. Deprimat fizic și psihic. Nesiguranța și
agitațiile de pe stradă. Soția solicită ață de cusut. Războiul, cu privațiunile sale, își arată
consecințele în modul de manifestare al oamenilor.
București 18/XII 1918
Scumpi și mult așteptați / copilaș.
Cu toată mulțumirea că ne aflăm la noi, / mă găsesc într'o stare de deprimare
neînchipuită. / Probabil aceasta provine di(n) diferite cause: prelungi-/rea inquietitudinei,
nesiguranță, lipsa celor necesarii, / lipsa voastră, vîrsta mea înaintată; acestea toate /
contribuesc la enervare, la perderea puterilor fizice / și sufletești.
În scrisoarea ce de sigur ați primit prin tânărul / Petrini vă dădeam oare cari note
asupra ultimilor / zile de la Iași.
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Aci nu dormim pe flori. În fie care zi se confir-/mă amestecul vrăjmașilor țării în
treburile noastre, / cu scop de a aduce tulburări, nesiguranță, și a preface / societatea română
în haite de animale selbatice. Su-/ferințele populațiunii înfometată și neîncălzită ajută /// pe
agitator în acțiunea lor culpabilă!
Lipsa de știri de la voi care durează de aproape / un an, ne mărește îngrijorarea. Nu știm
care este ho-/tărîrea voastră asupra reîntumerii în patrie. / Este probabil ca în 15-20 de zile să se
stabilească / corespondența regulată cu Occidentul și sperăm / cu cele dintâiu curiere avem să
primim scrisori / de la voi. Ori cum ar fi însă voiu a ți putea cu / o oare-care stăruință să ne scrieți
sau printr'un / curier rumân sau chiar prin cel francez.
Cum v'am mai spus prezența voaastră aci ar / fi necesară. Mai întâiu casa are
trebuință / de o reparație serioasă; aceasta se va face mai / târziu însă sunt unele mici lucrări
cari sînt / indispensabile și cari se pot face ușor acum.
Apoi școala reclamă prezența lui Titi aci. Mai / este încă de gîndit că în marea prefacere ce
va avea / loc în viitor, față cu alegerile viitoare, partici-/parea acelor ce se interesează de țară la
aceste lupte / se impune.
Poate și mulțumirea sufletească ce ar simți / cei bătrâni să vă vază atât cât puterile
mă ar părăsi / ar putea cântări ceva în determinarea voastră. ///
V'am dat o mulțime de comisioane. Fie care din / obiectele cuprinse acolo mi sînt
necsariu. Dna Nacu / roagă pe fiica sea să i aducă ață de cusut care aci lip-/sește cu totul.
Comanda ar cuprinde: zece mosorele / numărul 60; 5 albe, 5 negre. 10 moserele număru / 50,
albe și negre și 10 mosorele n. 70. Cu alte cu-/vinte: 30 mosorele așă albă și neagră cu n. 50,
60, 70. / Se mai adaogă doă bobine șular alb. În total 30 mosorele și doă bobine.
Oare ceva ciocolată, producțiunea Marquise ar fi / prea îngreutoare. Nu m'ar displace
să am Almanah Hachet-/te ediție mare pe anii 1917-18 și 19.
Repet ce v'am scris deja. Arătați dacă să vă / trimit cei 8000 lei ce am ridicat de la
școală, la cari / s'ar adăoga și lunele în current. De asemenea arăta(ți) / ce sumă să mai vă
trimit eu pentru efectuarea co-/menzilor. Fiindă este probabil că în scurt termen / se va stabili
linia București – Paris, dacă este grabă / ară(ta)ți prin radiogramă suma întreagă necesară și
/ eu tot prin radiogramă vă voiu trimitea. Repet costul / radiogramelor mă privește.
Nu vă mai scriu de cele ce se petrec pe aci, sîn-/teți în curentul marilor evenimente. Cu
toate acestea / greutățile sînt mari și perioada critică este în pleni-/tudinea ei. Observ ceva foarte
curios. Cu toată /// splendoarea faptelor, cu tot succesul împlinirii dorințelor / și aspirațiunilor de
secole, cu toată iuțeala vertiginoasă / a celor petrecute, lipsește aproape cu totul entusiasmul. /
Partidele continuă a lupta între ele. Ani cari au lucrat / în contra intereselor țării nu perd curagiul
și se arată mai / sumeți ca ori când. Pentru mine cauza acestei steri / morale este acea greutate ce
apasă pe ori cine. Lipsa complectă de administrație, lipsa complectă de comuni-/care mărindu-se
ast-fel geutățile traiului. Starea / de rezbel cu consecința ei, adică cu starea de asediu con-/tinuă și
se înțelege că cu cît această stare continuă cu / atât suferințele cresc.
Alt-fel căutăm să intrăm în viața obicinuită, / însă aceasta se obține cu anevoință, de
oare ce doi ani / și cei de aci și cei din Moldova par a fi câștigat alte / deprinderi.
Din familie, Elena cu copii și Maman Sipsom sînt / încă la Iași, Alecu însă se află aci,
la otel, de oare ce / casa lor este neabitabilă. Par contra, Marioara este cu / noi aci; ear
Michel, ocupat cu politica se strămută continu / de la Iași la Peatra, de la Peatra la Iași, de la
Iași la Chișinău / și apoi îndărăt. Este hotărît să și pue candidatura în allege-/rile viitoare.
Îmbrățișându-vă cu iubire termin cu ce am început. / Vă dorim din suflet și vă rugăm
să veniți cât veți putea / mai curând. / C. Nacu
*
16) 3/16 ianuarie 1919. Constantin Nacu, din București, către copiii de la Paris. Coală de hârtie a
Hotelului Splendid din București, ce se afla pe Calea Victoriei vis-s-vis de Athènèe Palace.
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Bucurie mare primirea unei scrisori din partea lor. Chestiuni financiare. Trei rânduri și din
partea Mamei.
Bucarest le 3/16 Janvier 1919
Iubiții mei
Nu am decât o jumătate de oră ac(o)rdată, așa că / nu vă scriu decât câteva linii. Mi
propui ca pentru / prima ocaziune cari va prezinta o scrisoare a mai / amănunțită.
Duminica trecută abia am primit prin amabi-/litatea Dlui Manu scrisoarea lui
Toupet. A fost pentru / noi o adevărată sărbătoare de familie. Vă închipuiți că din / Maiu nu
ne am bucurat de o linie scrisă de voi și chiar atunci scrisoa-/rea era din Ianuarie. Cu câtă
mulțumire am aflat că sînteți bine și / că copilașii sînt atât de drăguți.
Am fost surprinși și eu am început să mă îngrijesc că Toupet / nu mi scrie nimic de
Ordinul de plată dat de Banca Națională către Credi-/tul Lyonnai, pentru Titi. Se poate că alte
scrisori anterioare, cari probabil / s'o fi perdut să comunice primirea. Se poate însă earăși că
mandatul să nu / fi venit la adresă.
Eaca faptul. La 26 Aprile 1918 prin o radiogramă am trimis un / ordin de plată în sumă de
lei 8.240 Creditului Lyonnais pentru Ms. Constantin / Sipsom, 9 Rue Galilee. Suma aceasta
represintă 2,150 dividenda lui Titi de la /// Bancă pe anul 1917, 3000 franci lui Toupet cadou din
cari 2000 franci ei personal și câte / 500 franci pentru fie care copil; ear restul forma o rezervă a
mea personal pentru / a servi de plată a comisioanelor ce proectam să vă dau când timpurile se
vor scâmba. / Așa fiind vă rog comunicați'mi cât de grabnic dacă ați primit sau nu de la Creditio /
Lionez banii. În caz când ordinul de plată nu a parvenit, arătați'mi asemenea grab-/nic dacă să
unesc acea sumă de lei 8,240 la suma ce am daja primitu leafa lui Titi, precum / și ce va încasa la
finele Fevruarie (St.v.) și indicați ce sumă să mai înaintez pe lîngă / cei 2510. Aș preferi ca
respunsul să fie dat prin radiogramă, în contul mea.
Cu călduroase îmbrățișări / C/ Nacu
NB, Reînoesc rugăciunea comisioanelor / CN
Toutes mes tendresses et mes / baisers. Je me sens bien seule / sans vous ici. Le temps
est beau, / la vie passable. Revenez nous. / Marie
*
17) 8 februarie 1919. Constantin Nacu, din București, către copiii de la Paris. Jumătate de coală
A4, îndoită. Hârtie gălbuie. Lipsa de entuziasm și de speranțe în viitor. Frig, scumpete,
autoritățile fiind depășite și incapabile. Roagă îndeplinirea comisioanelor solicitate.
București 8/II 1919
Iubiții mei,
Aș dori din suflet să vă scriu amănunțit asupra / vieței ce o ducem aici, însă continuu
cu starea / sufletească care este atât de jos, așa că mi e greu / a lega doă idei între ele. Pentru
a avea cineva / o idee despre noi cei din țară nu are decât să / alăture cineva, rezultat măreț
obținut din / punctul national cu lipsă complectă de entuziasm / și de speranță pentru viitor.
Pe toată linia hrana ajunsă la niște prețuri / fantastice. Nu vă vorbesc de articole de lux /
precum charcouteria (40 – 50 kilo), icre (200 – 240), / ceai (100 lei kilo), dar cele mai necesare:
făină, / mălai, ciapă, fasole etc aproape nu se mai gă-/sesc. Lucrul de care suferim mai mult este
lipsa /// de combustibil. Am suferit de frig. Școli, spitaluri / sînt neîncălzite. Mulți bolnavi au murit
din / cauza frigului și nu sînt rare cazurile în carii / unii și au dat sfârșitul pe stradă, sau în
vagoanele / drumurilor de fer. Ne mărginim a încălzi nu-/mai camerile de dormit; mâncăm în frig
și / holul, cabinetul de lucru, saloanele stau neîncălzite. / Partea grea este o complectă nepricepere
a autorită-/ților, nepricepere care în multe cazuri este însoțită / de ceva mai grav.
Frigul de care sufer m’a slăbit mult / și de mai mult de 20 de zile sănătate(a) se resimte
a-/tinsă.
Negreșit viața este acea pe care împrejurările / ți le impun. Din acest punct de vedere
pot afir-/ma că mă găsesc într’o stare de descurajeare; / de monotonie complectă. De aminteri
chiar fiziono-///mia orașului prezintă o notă dureroasă. Lipsa aproape complectă de mijloace

276

https://biblioteca-digitala.ro

Înrudirea Nacu – Sipsom – Vermeulen prin trei profesori ai Facultății de Drept din București
de comunicare. Tramurile / cu cai nu umblă de loc și din cele electrice nu circulă de cât o
pătrime. Murdăria pe stradă este de ne-/închipuit și prăvăliile, chiar în stradele principale,
sînt transformate în cafenele și bodegi. Viața inte-/lectuală nulă și lumea politică, atât cea din
țară cât și cea din străinătate se prezintă sub niște aspecte / triste cari ți ridică ori ce încredere
și te lasă fără nici o speranță.
De la scrisoarea prin D. Mani nu am mai avut nici o știre. Negreșit pas de nouvelles /
bonne nouvelle însă mă interesa mult să știu alte lucruri despre voi. Mai întâi arătați-mi / precis
dacă ați priimit pre Constantinescu, Fiul ordinul de plată către Creditul Lionez, în sumă de... / ...;
apoi dacă sînteți dispuși să mi faceți comisioanele pentru care v'am rugat. În țară este / absolută
lipsă de pînză. Numai avem nici rufăria paturilor, nici șervete sau mese și rufăria de / corp este cu
totul în zdrențe. Venirea în țară a unor mărfuri din Franța, Englitera sau America nu / este încă
probabilă, mai ales că nu se va lăsa comerțul liber. Hainele ce le port sînt în o stare de care / mi e
rușine. Este imposibil a găsi medicamente, mai ales iodul și quinina. Parfu(me)ria rusească ce
avem / este infectă și scumpă; cea franțuzească este taxată la sutimi de lei. Eu v'aș ruga din nou să
faceți a mi / parvenu lucrurile ce vi le am cerut. Repet că orice sumă vă va fi încă necesară să mi o
arătați penru / a v'o trimite radiografic. Dacă vă este greu să aduceți cu voi din lucruri (negreșit
costul transportului / și-al vămii privindu-mă) îcredințați'l la unei case de expediții, asigurându-le.
Mes tendresses / C. Nacu
*
18) 4 aprilie 1919. Constantin Nacu către nepoții Marcelle și Constantin C. Sipsom. Mică coală
de hârtie (23 x 13.7 cm) îndoită în patru, în plic mic (12 x 7 cm). Viața grea și plină de lipsuri.
Știri dspre neamuri.
Plicul: Melle et Mr Marcelle et Constantin C. Sipsom / 9 Rue Galilèe. Paris
Scrisoarea:
București 4 April / 1919
Scumpii și mult, foarte mult doriții / mei copilași,
Scrisorile ne a înveselit sufletul în amă-/răciunea și întristara vieții monotone ce
ducem. Ne / am bucurat, mama mare Nacu și cu mine, de plăcutele / știri ce priimim de la voi.
Ne am bucurat de câte ori / mama voastră ne a scris despre voi: cum sînteți de / cu minte,
cum învățați de bine și mai cu seamă suc-/cesele lui Cotidin ne au satisfăcut pe deplin.
Cu toate că exilul nostru a încetat, cu toate că de patru / luni aproape ne găsim în căsuța
noastră, pe care am / găsit-o relativ bine viața aci este tristă. Lipsa de care / suferim nu
însemnează nimic pe lîngă acea nemulțumire /// sufletească. Mai întâiu lipsiți voi. Vă aduceți
bine a-/minte câtă plăcere ne făcea să vă vedem și să vă îmbră-/țișăm. Apoi orașul se prezintă
sub un aspect trist. Cu toate / că mai toată populația a reintrat, cu toate că pe lîngă gar-/nizona
rumânească avem trupe franceze, totuși Bucureștii / par triști. Mai întâiu lipsa de trăsuri te
impresionează / mai ales când se aude sgomotul vre unui auto, ocupat de / militari, cu toate că
autocarele în repeziciune(a) lor sguduie / pământul și fac să tremure casele, totuși orașul pare a
fi pă-/răsit. Tramurile sînt rare; cele cu cai nu circulă, eare / cele electrice sînt împuținate. Cea
ce impresionează mai mult / sînt puținele trăsuri cu cai. Fiind rare prețul lor atinge sume /
i(ni)maginare. Cursa 5 lei; ora peste 20 de lei etc. Apoi trăsurile sînt atât de murdare, în cât te
urci în ele cu multă ezitare. Cai(i) par niște ponei de circ, însă slabi și nu rar vezi câte unul /
căzut în stradă pentru a nu se mai scula. ///
Cum vedeți, drăguții mei, că nu vă pot comunica care să vă intereseze. Noi nu avem
norocul să ne găsim / într'un oraș mare ca Parisul, pentru a putea găsi la fie care pas ceva care
să atragă atențiune. Ați fost favorizați / de soartă nu numai pentru că aproape nu v'a lipsit
nimic din cele necesarii; dar mai cu seamă: I pentru că v'ați găsit / la etatea în care se învață și
se dobândește buna creștere și II pentru că v'ați găsit în Franța la epoca cea mai măreață / a
acestei nobile țări. De sigur eroismul ce s'au prezintat atât de viu nu numai că a trebuit să vă
impresioneze, dar această / impresiune nu se va șterge nici o data din mintea și inima voastră!
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Sînt 15 zile de când am vizitat camerile voastre. Mobila există, însă nici o albitură și se
înțelege că dacă ați lăsat / vre o jucărie, ea trebuia să dispară.
Pe veri(i) voștri i văd des și aci, cum i vedeam și la Iași. Sanda mai mândră de cât ori
când se prezintă cu toată / maestatea corpului său; pune o deosebită îngrijire zulufilor ce poartă
și ține pept continuu maniei sale pentru ori ce / privește ale casei. Georgică strigă continuu că i
este foame, face destule nebunii, spune lucruri spiritual, dar nu se genează / să injure după toate
regulele clasice ale acestui mod de vorbire. Olandeza a rămas aceași.
Marie Jeanne începe a lua aere de Domnișoară; continuă afectuasă și manierată.
Adesea pedalează în oraș. Întreabă / adesea de voi și vă trimite sărutări.
Paul a rămas acelaș: drăguț, inteligent, bine crescut, face politică. De cât-va timp a
luat pozițiune contra liberalilor. Tante / Maria a mai câștigat dragostea și altor copii, însă la
Iași, cea ce face că amiciția numai durează.
Mama mare Nacu se unește cu mine pentru a vă trimite cele mai dulci sărutări în
speranța de a vă revedea cât / de curând. Al vostru Grand Papa Nacu.
*
19) 22 aprilie 1919. Constantin Nacu, din București, către fiica Elena, la Paris. Coală hârtie groasă,
ministerială, îndoită în patru. S-a trecut la noul calendar. Vizitele de Paști și persoanele văzute.
Se remarcă menționarea lui Adolf Edmund George de Herz (n. 15 decembrie 1887,
București - d. 10 martie 1936) dramaturg și publicist. Fiul lui Edgar von Herz si al Mariei (născută
Keresteyi). A fost căsătorit cu Lilly Tănăsescu, interpretă de operetă și fiica actorului craiovean Ion
Tănăsescu. În 1921, A. de Herz a fost numit director al revistei „Adevărul literar și artistic”, pe care
a condus-o până în prima parte a anului 1925; Virgil C. Arion (n. 23 nov. 1861 - d. 1942) profesor
de filozofia dreptului. Soția sa Zoe Pereț, d. 1930; și Dimitrie S. Nenițescu (n. 18 aprilie 1861,
Galați; d. 28 ianuarie 1930, București) om politic conservator. Urmează cursurile Școlii militare
din București (1879-1881). După absolvire este atașat ca ofițer topograf pe lângă Statul Major al
Armatei. Demisionând, obține doctoratul în drept și științe politice la Bruxelles. Începând cu anul
1893 începe să practice avocatura la București. În anul 1899 este numit secretar general al
Ministerului de Interne, iar în anul 1900 director al Băncii Naționale a României. A fost deputat și
unul dintre fruntașii Partidului Conservator. A deținut în două rânduri funcția de ministru al
Industriei și Comerțului (29 decembrie 1910 – 27 martie 1912; 28 martie 1912 – 14 octombrie
1912). În timpul Primului Război Mondial a deținut funcția de ministru al Finanțelor în guvernul
de giranți format la București și a condus ziarul „Renașterea”. O realizare importantă a fost „Legea
din 27 ianuarie 1912 pentru organizarea meseriilor, creditului și asigurărilor muncitorești” –
numită și LEGEA NENIȚESCU, Monitorul Oficial nr. 236 din 27 ianuarie 1912. Această lege a fost
printre primele inițiative de legiferare a sistemului de asigurări sociale precum: „asigurarea contra
boalei” și contra accidentelor sau „asigurările pensiei de bătrânețe și asigurările în contra
invalidității de boală”; precum și Aneta Ionescu-Radovici, măritată la 16 iunie 1918 cu Constantin
Stere (1865 – 26 iunie 1936) (Popescu 2010).
București, 22/IV 1919
Drăguță Toupet,
Voesc a profita de plecarea pentru Paris a Doamnei Titeanu, pentru / a vă da știri despre
noi. Mai întâiu notez că încep data cu stilul nou, / devenit obligatoriu pentru toți, afară de Biserică
care urmează încă Kalen-/darul Cezarian, pînă ce sinodul țărilor Ortodoxe va regula zilele sfinților
/ și al Bisericii.
Cu îndulcirea temperaturei mă simț mai bine, întocmai ca insec-/tele cari încep a se mișca
la razele soarelui.
Și anul acesta am fost condemnați să petrecem sărbătorile / fără voi, cea ce le a făcut să fie
triste. Ca în tot-de-a-una am mers la / denie Vineri seara și Duminică noaptea la Înviere. La
souper nu am avut / decât pe Gheorghe Pală eară la dejun a luat parte și Michel, care / s’a găsit în
București. Înainte de dejun am fost la Eliza pentru ciocnirea / oulor. Este admirabil curagiul ce
scumpa soră’l păstrează cu toat(ă) boala / care o tortură. Având mintea întreagă și mai cu seamă
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păstrând memoria / ea este mai tot timpul bine dispusă și noi o privim cu nespusă dragoste, /
bărbatul său continuând a o servi cu devotament.
Eri, Luni a doa zi de Paști am avut la ceai: mai întâiu familia; / tantele Zoe și Mamica,
Doctorul Penescu, nepoata Mița, Mama / Sipsom, fiica Dsale Elena, împreună cu Sanda și cu
Georgică, însoțit / de guvernanta Olandeză, Jean Pallă, apoi Baroana de Hertz, Doamna / Nica
Căpitanovici, Dna Mladovianu. Mămica îngrijată că nu are /// unde să se mute de Sf. George.
Jean se mulțumește să arunce blam asupra / bogătașului Unchiu că nu ajută pe sora sa, însă nu și
dă osteneala să caute / vre un apartament. Copilașii Elenei sînt gingași. Sanda se afirmă fi/losoafă, Bebe are apropouri la fie care minut și tot atât / de tare este în înjurături pe întreaga
gamă, majoră și minoră. Mi-/ța mai albă de cât ori când. Baroneasa profit de repaos pentru a și /
calma nervii, supuși la o escitare teribilă în timp continuu de trei luni, / cât a durat încarcerarea
lui Ada. Beata femee, era în adevăr de compăti-/mit. Nevoită să se ducă să’l vadă în fie care zi la
temniță și să i trimită / regulat mâncarea. Cea ce a fost extrem de grav: necesitatea de a face dru/mul pe jos la Văcărești în timp de earnă, pe zăpadă și pe noroi. Numai / în urmă putea fi condusă
sau de Doammna Virgil Arion sau de Dna Nenițescu, / soții lor fiind asemenea depuși. Ada a fost
acquitat, pentru că nu s’a / găsit nimic în potriva lui. Se pare că întemnițarea l’a impresionat / atât
de mult și temerea de a se vedea condamnat de Tribunalul public / a fost atât de mare, în cât azi se
găsește în o stare sufletească atât / de jos, în cât mama sa se teme să nu facă o boală serioasă.
Nica continua a fi distinsă și elegantă și Dna Mladovianu păstrează / obicinuita maiestate
cu care se impune.
Viața continua a fi grea și monotonă. Nici o ameliorare pentru / înlesnirea traiului. Ca în
toate ocaziele în care se găsește o societate / într’o situațiune anevoioasă, lumea este continuu
nemulțumită și / stăpânirea este acuzată de indiferență, ba câte o data ca de comple-/zență către
speculanți. De o cam data ne găsim tot în prima perioadă, / acea de a împrumuta pentru a avea cu
ce trăi. În curând vom avea a doa /// acea de a ne împrumuta pentru a avea cu ce ne îmbrăca și nu
știu dacă vom avea zile pentru a treia perioadă, acea de a ne împrumuta / pentru a repara nu numai
mobilele dar și mobilele de primă necessitate. Monotonia a fost puțin întreruptă prin concertele lui
Enescu. Eu nu / mă duc decât la concertele de Duminică, pentru că seara mi este greu să es. Locurile
sînt scumpe. Un loc rezervat pe care acum trei ani ‘l plăteam / 8 lei astă-zi s’a urcat la 12 lei.
Seara, pentru ca să nu citesc la lampă, Mama și cu mine facem câte 20 de partide rum.
Fisa este fixate la 1 ban și partida la zece bani. Mai în tot de a una, după seria de discuții, acuzări,
posomorâri, totul se termină prin o perdere a mea între unu și doi lei.
Alt fel nu es pe nicăiri. Pe la Palatul Justiției mă duc foarte rar. În toate diminețile es în
orași, ear după amiz, afară de Bancă, mă duc de doă ori / pe săptămână la (…?) și de doă ori la
club și la întrunire politică mai intima. Se înțelege că activitatea me ape terenul politic este
aproape nulă. / Am luat regulat parte la citirea și discuțiunea articolilor din constituțiune, care are
să fie în întregul ei supusă discuțiunii viitorilor reprezentan-/ți ai diferitilor părți ale României noi.
Fiind la Odessa chiar am lucrat, după ideile mele, materia naturalizării, mai ales din punctele de
vedere / ale Evreilor născuți și crescuți în țară și ale drepturile femeilor. Am atins și cestiunea
rolului ce trebue să l aibă Justiția asupra legilor neconsti-/tuționale; în fine am reprodus
propunerea ce făcusem în Senat la Iași de a se desființa incapacitatea civilă a femeii măritate.
Toate acestea vor fi / publicate în 3 sau 4 numere din revista politică a partidului Democrația.
Până acum nu știu dacă mi se va propune candidature, precum earăși / nu știu dacă voiu avea vre
o activitate în caz când aș face parte din Parlament.
Sînteți în curent cu ceace se petrece în țară și desigur aveți convingerea de starea mea de
nemulțumire, câte o dată chiar de desgust, văzând cum / politiciani nu țin socoteală nici de
mărinimea nici de pericolele amenințătoare ale situațiunii. În scrisorile Elenei, pe cari le am citit
eri, / o văd îngrijată din cauza stării nedefinită și nefinită de azi. Negreșit oare care pericol este,
dar el nu este mult de temut. Este greu și aproape imposibil și / inadmisibil ca bolchevismul să
treacă în țara Românească, pentru că atunci el și ar întinde dominațiunea în toată Europa.
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Necontestat a fost o greșeală din / partea aliaților că nu au dezarmat Germania; însă se vede clar
că ea nu ar fi putut rezista unor atacuri ce ar putea să i se dea. Cât despre partea Ungariei /
atacurile ei mișelești nu pot duce la nici un rezultat și este ceva bun pentru noi Românii că
depărtăm noi înșine pe Unguri din pământurile românești ce incorporăm.
Am văzut cu o vie mulțumire și m'am bucurat foarte mult de numirea lui Titi ca
reprezentant al României la comisiunea redactării legilor de drept civil / cari au să guverneze liga
popoarelor. Participarea la o opera atât de frumoasă este de sigur cea mai mare satisfacțiune și în
acelaș timp cea mai meritorie recompense. Ori / ce persoană venită de acolo, fără deosebire de
partid mi'a spus de munca ce a pus Titi. Cu capitalul științific ce posedă, cu intelegența și talentul
lui necontestate sînt / sigur că va reuși. Mi'ar fi greu să spun acelaș lucru de cel de al doilea
delegatu. Eu mi îndeplinesc plăcerea de a vă felicita, pe Titi și pe tine pentru acest success. ////
În scrisoarea ta mă întrebi ce să faci cu comisioanele mele. Mai întâi / te anunț că nu iau
în sarcina mea decât comisioanele mele. Apoi trecând asupra / listelor ce am făcut de o cam data
țiu la trei lucruri: a Rog peTiti să reguleze / și să pue la zi situațiunea dela Societé de droit
Internationale; b Să se comande / duzina de pantaloni și dacă cămășile ar fi prea scumpe să se
comande numai 6. c / Îndată ce poșta ar funcționa regulat să mă aboneze la revistele și jurnalele
ce vi / le am notat. Cât pentru tablele de materie de la Revue des deux mondes, aceasta / o las la
aprecierea lui, de oare ce aceasta privește pe moștenitorii mei. Un / lucru vă cer neapărat acela că
dacă vre o greutate v'a cauzat lipsa de expli-/care a tînărului Constantinescu, să mi spuneți fără
genă pentru ca să vă trimit / întreaga sumă a comisioanelor mele.
Fiind că ne găsim pe terenul socotelelor arăt lui Titi că am dat pentru învălitoare / la 17
Decembre 1918, 60 lei și la 8 Februare 90 lei = egal 150. Apoi am dat servitoarei / la 7 Decembre
918, 200 lei, la 18 Decembre 200; la 8 Ianuarie 919 200 lei; la 28 Ianuarie 255 lei; la / 13 Februarie
300, la 30 Marte 535 lei. Servitoarea mi'a spus că pînă / la (loc gol) a primit de la Dna Radovici
(acum Stere) în fiecare lună câte (loc gol) / Acum insist să'i dau de la Aprile câte 500 lei lunar și
cam voește să arate că dacă i s'ar / refuza această sumă, fără de care nu ar putea trăi, ar fi nevoită
să se ducă la satul / lor. În privința aceasta aștept indicația de la Titi. Mai spune'i că polița de trei /
mii lei iscălită de el și de Michel nu am scontat-o, pentru că Michel refuză să plătească / partea lui.
Dar mai încredințează'l că după i'am promis 'l voiu aștepta pînă ce ar putea / să o plătească.
Am uitat să notez, a propos de comisioane, că dacă cer catalogul Maple este /// în
perspectiva posibilității de a aduce oare care mobile care să înlocuească / pe acea ce s'ar trimite la
Sinaia. De și vila este terminată totuși nu cred ca ea să poată fi / locuită anul acesta din cauza
lipsei complete de material de construcțiune. La vilă lipsește / pardoseala și mi s'a raportat că s'au
furat oare care cercevele și că se găsesc sparte vre o 50 / de geamuri. Pînă azi nu m'a(m) putut
duce pe acolo din cauza lipsei de tren.
Drăguță Țușcă, insistați cu toții să venim la Paris. Aceasta este imposibil. Nu / cred să
support o ședere la Paris, unde nu aș putea nici străbate stradele pline de mulțime de / personae și
de trăsuri; nici a asista seara la spectacolele, atât de interesante. Mi trece / însă prin minte să
petrec 5-6 săptămâni în Elveția, adică 20-25 zile răgaz, 7-8 / zile în Munte (Jura, Chamonix) și
vreo 15 zile la Geneva. Am aproape siguranția că / aerul curat, mâncare bună și suficientă mi ar
face mult bine și m'ar pregăti pentru a înfrunta o / nouă earnă. Afară de aceasta eu cred că în
Elveția am putea găsi în bune condițiuni: rufărie peste / corp, mese, șervete, prosoape; precum și
rufăria de așternut; eară m'aș putea la Geneva / să mă înțolesc cu prețuri mai puțin pe jumătate
de ce m'ar costa să le fac. Este de notat / că nu mai putem să o ducem fără rufe și fără haine.
Proectul este surâzător, sînt însă oare cari obstacole. Las mai întâiu alegerile, pentru că /
după toată probabilitatea ele nu vor avea loc de cât după 15 Septembre și noi nu vom lipsi / de cât
în Iulie și parte din August. O pedică serioasă ar fi valuta. Înțelegeți că ar fi greu / să plătesc
francul trei lei. Și întreb pe Titi cum crede să facă ca să primească sumele / necesare? L'aș mai
întreba încă dacă este posibil, legal vorbind, să trimit hârtie (bancară) din Elveția / la Paris sau să
mi se primească hârtia Rumânească în Elveția. Dar ori cum ar fi venirea noastră / în Elveția
depinde numai de asigurarea lui Stoicescu că aș putea suporta o asemenea călătorie.
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Termin (En voulez vous? En voila!) prin a spune copiilor și mai ales Machii să nu / fie așa
mirată că Mama Mare nu le a răspuns la scrisorilor. Când vor ajunge la vârsta Mamei / Mari
Nacu va cunoaște cauza acestei impoliteți. Să știe însă că ambii părinți mari i doresc /cât i și iubesc
și că i sărută cu drag.
Mama se asociază cu mine, pentru a trimite, lui Titi și ție, îmbrățișări / și dragostea
noastră. Cel ce te dorește atât de mult. C. Nacu
*
20 a). 26 Aprilie 1918. Scrisoare a Elenei Văcărescu către profesorul de drept civil Constantin M.
Sipsom. Cu plicul aferent3.
Pe plic: Data Poştei 20.40, 16-4 (19)18
Destinatar: Monsieur C. Sipsom / 9 rue Galilée / 16e arr / Paris
Scrisoarea: (pag. 1) Cher ami
Haidi et Bertha4 me mettent / en peine pour ceux que nous / avons laissés à Paris. Je pense / à vous,
aux chers vôtres, à leur / frayeur. Quelle joie d'être loin; / je ne connais pas la peur, / maman est
assez courageuse / mais son cœur battait mal / troublé quand même et elle / ne peut pas descendre a
notre / cave où d’ailleurs il fait si froid / qu'elle y attraperait une mort / bien plus certaine que celle
dont / menacent obus et torpilles / réunis. Villefranche de / Rouergue, jolie petite ville à / 4 kil d'ici et
d'où l'on vient / aux Pergnies même à pied, c'est / peuplé de parisiens qui pren(-)/nent appartements.
(pag. 2) j'avais tout négligé de mon / travail, ces derniers temps sur-/tout, ainsi me voilà toute la- /
borieuse enfermée des heures du-/rant dans ma chambre, de / ui les fenêtres ouvertes m'en/men(en)t par bouffées les senteurs / humides et tièdes de l'avril / mais il fait encore froid / par
moment puis trop chaud / soudain.
Vous devinez à quel point je / regrette le départ des Antonescu / que vraiment j'aime beaucoup.
Il aura fait de son mieux et son / mieux est "tout a fait très bien" / Nous perdons là un ministre /
parfait mais (je savais qu'il / avait donnée sa démission) je / l'approuve; il ne pouvait / servir un
gouvernement dont / l'unique et naturel souci dicté / par les allemands qui le maintien(en)t / sera
de séparer la Roumanie / de l'Entente. Celle-ci le sait / se défendra, nous restera fidèle
(pag. 3) Peut être ce Uh. Adolphe / germanophile dans ses nouvelles / resterat-il seul a représenter /
Marghiloman v(on) Uiè (?). La nomi-/nation de Stere comme gouver-/neur de la Bessarabie vous /
donne la mesure du jeu infect / qu'on veut nous faire jouer et / que tout cela est un vaudeville / sinistre
dont les pauvres nôtres / sont les prêtres a la façon des tragique heures de(s) Maghiares / que de
souffrances, mais aussi / devant une telle rupture / de l'équilibre politique et / humaines quel espoir
de voir se / rétablir triomphale l'harmonie / plénière qui en somme régit / les mondes. Je connais
beau-/coup le loyal brave et délicieux / Sixte de Bourbons – il n'aura / été que l'instrument de
l'Autriche / uscité par l'Allemagne d'ins-/taurer une de ces fameuses / conversations où ils excellent
să / tragă lumea pe sfoară.
(pag. 4) Uh. Ad. parle de supprimer / notre bureau et d'en référer a / Jassys a ce sujet. Il n'a sur
cette / fondation aucun droit. Si je en y / mets la Bureau pourra vivre / en dehors de la légation et /
rendre des services aux quels / la situation difficile où se trouvera / placé notre nouveau ministre /
ne donnera que plus d'essor et / de sens. J’attends ce que décidera / Antonescu pour un neutre /
l'existence future de ce petit / centre de Propagande qui / pourrait devenir foyer. / Le seul cas ou je
refuserai de / m'attacher a la tache c'est celui / du retour de Lahovary ne / deéirant (entre nous)
avoir ni / de près ni de loin ni même pour / la réduire à néant, affaire à / l'intrigante de mauvais
aloi / que fut, est le restera sa / démente d'épouse.
(pag. 5) Voyez le cher Antonesco / dites lui ma pensée quant / au Bureau libérée de ce / soin je
continuerai a travaillé /pour notre cause et avec / l'efficacité que me promettent / les amitiés et les
Pentru descifrarea ei – scrisul fiind foarte puţin lizibil – ţinem a mulţumi în mod deosebit Dnei
Mihaela Erika Petculescu şi Dlui Thibaut Castelli.
4 Referire la bombardamentele asupra Parisului de către un gigant obuzier german, pe care francezii
l-au numit „la Grosse Bertha”.
3
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relations / dont je jouis et que ne / possèdent certes ni les Lah(ovary) / ni quiconque viendrait / au
lieu d'eux. / Mille affectueuses pensées / à partager avec votre femme.
J'irai plus tard pour / quelques jours a Biarritz / en m'arrêtant à Lourdes et / Pau.
Hélène Vacarescu
*
20 b) 28 Aprilie 1924. Scrisoare a juristului André Weiss către profesorul de drept civil
Constantin M. Sipsom. Se fac referiri la dr. Meer Wilderman în privința aplicării tratatelor
internaționale privind România, în ceea ce privește minoritățileS etnice.
Plic mic, 11.3 x 7.2 cm. Timbru postal de 25 centimes. Data poștei 28 IV 1924.
Monsieur le Professeur C. Sipsom / 2 rue St. Philibert / Paris
Scrisoarea: coală mică de hârtie, 20.2 x 13.3 cm, îndoită în patru.
8. PLACE DE BRETEUIL / TEL. SÉGUR 05.06
28 avril 1924
Mon bien cher collegue,
Je suis tout-á-fait nairé. Un examen / minutieux de l'affaire dont le Dr. Wilderman / et
vous-même avez bien voulu me confier / l'étude m'a convaincu que cette affaire / ne peut
recevoir la juste solution qu'elle / comporte, que par l'application des traités / internatinaux,
anciens ou récents, concernant /// la Roumanie.
Or mes fonctions à la Cour de la Haye m'/interdissent de donner un avis sur des
questions / de cet ordre. Et nul plus que vous n'est à / même de comprendre et d'apprécier
l'impossibilité / morale à laquelle se heurte ma bonne volonté.
Croyez à mon très vif regret, que je vous prie / de transmettre a Monsieur Wilderman,
et / veuillez agréer, cher et honoré collégue, / l'expression de mes sentiments les meilleurs.
André Weiss
P.S. Dois-je vous renvoyer les documents / que vous m'aviez remis?
*
B. Pentru completarea atmosferei de familie, din multele cărți poștale și
ilustrate trimise de unii membrii ai familiei, altora, în special copiilor sau nepoților, am
selectat câteva, pe care le prezentăm în continuare și care au o anumită valoare istoricodocumentară (21-43). În rest ele conțin urări și salutări sau sfaturi „pedagogice”. În
privința ilustrației se remarcă două teme: reproducerea de „jocuri de copii” și membrii
ai familiei regale române, în special după căsătoria principesei Mărioara (Mignon) cu
Alexandru, regele Serbiei, Croației și Dalmației.
21) carte poștală - 1920 ianuarie 1/14 - Bunica Sipsom către Marcela. Sanda și Ghiță au fost
bolnavi. Principesa Ileana în costum național, pe un taburet.
1/14 Janvier 1920
Ma bien aimé Marcelle,
J'ai reçu tes bons et / doux souhaits de bonne année; / très heureuse de vous savoir / tous en
bonne santé et contents; / je te remercie de tout cœur / et j’envoie mes plus tendres vœux / et
souhaits et toute mon affection.
Sanda et Ghiță ont été aussi / malade. Sanda est à présent bien / elle a assez maigrie
seulement, car / elle a eu une infection d’intestins / et Ghiță s’est refroidi et tousse / encore
beaucoup. Nous avons été bien tour-/mentées tous ce temps surtout tante Hélène.
Je t’embrasse tendrement comme / je t’aime Grand maman Sipsom
*
22) carte poștală – 1920 aprilie 2. Bunica Maria Sipsom către nepotul Cotitin. Păstor cu oile,
pajiște înflorită, copac. Primit o fotografie infățișându-l pe el.
Destinatar: Monsieur / Cotitin. C. Sipsom / Paris
2 avril 1920 / Bucarest
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Mon Cotitin Cheri, /Je ne saurai te dire la charmante / sourprise que j'ai eu en recevant / ta
photographie et combien j'ai été émotionnée en voyant mon petit / Cotitin aussi grand et beau
garçon. / Je te regarde et me consol beaucoup / en attendant je t'embrasse avec toute / l'affection
que je te porte. Tu embrasseras / Papa et Maman de ma part. Grand maman Sipsom
*
23) carte poștală – ?2 aug 1920(?) Bunica Aristia Nacu către nepoata Marcela. Rijksmuseum
Amsterdam, Franz Hals – „Bufonul”.
Cu timbru Carol I „spic de grâu” 1900 25 bani albastru, cat. 129
Destinatar: Mademoiselle / Marcelle Sipsom / (Hotel Limbour(g) = șters) 2 avenue S. Philibert
/ (Primel – Trégastel = șters) Paris (Finistère = șters)
Dragă Marcella / Carta ta poștală / mea făcut mare plăcere / îm pare bine că ve place
/ la Prinvel și regret că / nu sunt și eu cu voi. / Sper se pot veni la toamnă. / Am 2 pisicuțe mici
/ frumose, nu vrei săți / trimit una prin / poștă? Te sărut de / mi de ori și te / doresc din suflet
/ Gr(and). M(aman). Nacu.
*
24) carte poștală - circa 1920-1922. Ghiță Ionescu – după scris trebuie să fi fost în clasa I sau a
II-a – către verii săi. Copii sub umbrelă.
A / Messieurs / Simpssom
Mes chers cousins, / Sanda Ghiță et / leurs parents envoient / leurs plus tendres vœux / a
Tante Toupet et / ses enfants / Sanda(,) Ghiță
*
25) carte poștală – cca. 1920-1922. Ghiță Ionescu către Cotitin. Pisici cu fructe.
Cher Cotitine je voudrais / que je sois à Paris, pour te / remercier de ta jolie carte que tu / mas
envoyée. Un gros baiser à / Tante Toupet, oncle Titi, Marcelle / et à toi de Ghiță Ionescu.
*
26) carte poștală - 29 ianuarie 1921. Maria Nacu-Sipsom, din Nisa, către Marcelle, la Paris.
Carnavalul din Nisa.
Francată cu două timbre „Semeuse”, verde, 5 centime. Două ștampile: NICE PL.GRIMALDI / 29
– I / 21
Destinatar: Melle Marcelle Sipsom / 2 Avenue St Philibert / 16eme / Paris
29 Janvier
Chère petite / Marcelle….. / Nous / passons bien notre / temps a nous chauffer / au soleil sur la
pro-/menade des anglais / en attendant le grand / plaisit. Mais helas / si court que jaurai de /
revoir ca il me / faudra rentrer a Buc(arest) / Nous vous embrassons / tendrement Tante
Marie
*
27) carte poștală – 1922 ianuarie 31. Bunica Sipsom către Marcela. Joaca copiilor. Principesa
Ileana (?) cu flori.
Bucarest 31 Janvier / 1922
Je ne saurai te dire ma / bien chère Marcelle toute la / joie que j’éprouve en / tes douces lettres.
Je / reçois aussi ce matin et j'ai / beaucoup de plaisir a te lire / Je remercie ton cher Papa. /
Avant hier les enfants ont eu / l’agréable surprise d’être invités / chez le docteur Poenariu en
matinée / où la princesse en Împăratu Traï(a)n / la petite Poenariu en Turque / Sanda en
Ciobănaș et Ghiță / en petit vendeur des … (?) / en fin ils se sont très bien amusés / et contents.
Je te prie ma chérie / de bien embrasser de ma part / tes chers Parents. Je t’embrasse /
tendrement et pense a Grand maman / Sipsom
*
28) carte poștală – 1922 vara. Maria Sipsom către nepoții Sipsom. Ultima menționare a Unchiului
Mihai. S-au trimis niște acte prin curier diplomatic. Moartea lui Take Ionescu, 22 iunie 1922, s-a
petrecut puțin înainte de trimiterea scrisorii. Mărioara mireasă, cu două fete în spate.
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Mes chéris
Voici une des cartes / du mariage dont nous / avons vu un joli film / en 4 actes. Pauvre Tache
/ Ionescu vient de mourir. / Oncle Michel est bien / triste; c’était une belle /
intelligence. Je regrette / tant que Titi ne vienne / pas maintenant car il / y a des choses qu’une
/ femme ne peut débrouil-/ler elle-même… Les papiers / ont été envoyés le 17 / Juin par un
certain / Ch. Michelson, avec le / courrier de la légation. / Il doit être arrivé et nous /
attendons la procuration / si pas (?) Titi. Ce serait dom-/mage de rater l’affaire.
*
29) carte poștală – 1922 septembrie 12. Elena Nacu-Sipsom către fiul ei, Constantin Sipsom, la
Paris. Primit urările de Sf. Maria. Nuntă regală, Alexandru al Serbiei cu Maria (Mărioara,
Mignon) a României, 8 iunie 1922.
Bucarest
12 Sept: 1922
Mon Cher Titi,
Avant mon départ de / Câmpulung, j'ai reçu pour / ma fêtes tes tendres et affectu-/eux
souhaits, profondément / émue; je suis bien heureuse / de voir que tu penses a / moi, en te
remerciant / de tout cœur, je t’embrasse / comme je t’aime et attend / avec bonheur le moment
de te / voir, et d’avoir des bonnes / nouvelles. Maman
*
30) carte poștală - 1922 noiembrie. Constantin M. Sipsom către Marcelle, care ia ore de canto.
Actrița E. Colombo. Timbru poștal uzual, Ferdinand, emisiunea 1921, albastru închis, 2 lei (cat. 365).
Două ștampile ale poștei, identice: BUCURESTI EXPRES SCRI[???] / 25 NOE 922
Mademoiselle Marcelle C. Sipsom / 2 Avenue St. Philibert / (XVIe) / (France) Paris
Ma petite Marcelle,
J'ai reçu ta carte et suis / heureux que vous aller bien tous. Je me porte
aussi bien / aussi que tous les autres nôtres. Ici il continue à / faire mauvais; mais maintenant
il neige. / Tu me parles de tes leçons de chant, a-/vec la professeur de Mme Vasilis. Et ma/man croid qu'elle est bonne, tu pourrais / commencer [???]
J’espère nous revoir bientôt. Je vous embrasse vous tous très tendrement. Amitiés a Georgette.
/ Mille baisers a tata de Berne, Ton Papa
*
31) carte poștală – 1922. Constantin M. Sipsom către Marcelle. Colecția R. Bellu – trei femei în
costume naționale, una cu cobilița cu două putini.
Francată cu două timbre uzuale, Ferdinand, emisiunea 1922, 2 lei, roz-carmin (cat. 375).
Ștampila poștei ilizibilă
Destinatar: Mademoiselle Marcelle Sipsom / 2 Avenue St Philibert (XVI) / Paris / (France)
Ma petite Marcelle. J'ai reçu ta courte / carte et suis heureux que vous soyez bien tous. / Que
font tes occupations? Chant et [???] / Cinéma et [???] Je vous désire / et espère vous revoir
bientôt. Donnez / aussi de vos nouvelles. Je vous / embrasse tous tendrement, toi, ton frère et /
ta mère. Amitiés aux 3 dames Bordeaux / Amitiés (?) ma petite Marcelle / Ton Papa
*
32) carte poștală – nedatată. Constantin M. Sipsom către Cotitin. Mănăstirea Secu.
Destinatar: Monsieur Cotitine C. Sipsom / 2 Avenue St Philibert / Paris
Bonjour mon petit Cotitine chéri.
Comment vont le latin et les exercices. Ici il y a des / [???] (Piața Teatrului – / mă!)
Et / porte / toi / bien / Je / t'embrasse tendrement / Ton Papa
*
33) carte poștală – nedatată. Bunica Maria Sipsom către nepotul de fiu Cotitin. Oltean cu fructe.
Mon bien cher Cotitin / Avec beaucoup de joie / j'ai lu ta lettre qui / m'a donné de bonnes /
nouvelles de votre santé / et de votre agréable séjour / à Paris que j'aime beaucoup. / Quant a moi
je me porte / assez bien et vous désire / de tout cœur et pense / a vous tout le temps; / ici comme tu
sais la vie // n'était agréable, aprésent elle / devient de jour en jour plus / désagréable; je passe
mon temps / avec Sanda et Ghiță et nous / parlons beaucoup de vous. / Que fait Georgette? a-t-elle
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/ vu ses petites filles? J'ai / donné vos cartes a Mr / Lachévre5 qui est seul ici / car sa femme et ses
enfants / sont partis pour Paris; ils m'ont / dis qu'ils viendront vous voir lorsqu'ils étaient ici j'avais
du / plaisir a les voir ainsi que le petit / Paul. Ecris-moi mon chéri lorsque / tu as l'occasion. Mille
doux baisers. / Grand maman Sipsom
*
34) carte poștală – 1923 noiembrie 14. Maria Nacu-Sipsom către sora ei Elena Nacu-Sipsom.
Anunță apropiata căsătorie a lui Jenny Ionescu cu arhitectul (în scrisoare numit inginerul
Marcu) Duliu Marcu. Nuntă princiară: Paul al Serbiei cu Olga a Greciei, 22 oct. 1923. Anul nu
este scris, dar trebuie să fie 1923, imediat după nuntă.
Toupet cherie,
14 Novem.
Merci pour ta bonne lettre qui / a croisé la mienne. Nous al-/lons tous bien, le temps est ex/traordinaire; tout le monde / demande de tes nouvelles; Bee (?), / Florica, Mitzi, les Filitti etc. /
Sabine a eu un ant(h)rax au / dessus de la lèvre supérieure qui / a nécessité une opération à la /
suite de laquelle il est resté des / signes désespérants pour une / coquette. On annonce le ma-/riage
de Jenny Ionescu, la / fille de Georges frère d’Alecu, / jeune, jolie, 15 million avec / l’ingénieur
Marcu qu’on / dit très bien. Depuis lors les / bruits courent que Sylvia a / vendu un terrain à
Ploiești de / 20 millions. – Cette dernière / fait de l’équitation et se fait / maigrir ce qui ne lui sert
pas. / Voici le mariage d'un prince / Paul de Serbie avec une grecque / souvenir de M Me Mandy6
qui la / vois toujours. On dit que d'a(i)lleurs / est mort à Paris. Je t’embrasse / tendrement Marie
*
35) carte poștală – Probabil primăvara lui 1924. Maria Sipsom către Marcela. Este menționată o
persoană Elisabeta precum și Unchiul Mircea Vintilescu, noul soț al mătușii Maria, care dorește
să-i cunoască. Mărioara în picioare, rochie lungă, albă.
Chère petite Marcelle
Ta lettre m'a fait un / immense plaisir et / je suis late que tu passes / fort bien le temps. Que /
ce que je voudrais être / avec vous et faire de / jolies promenades dans / l'air et la lumière /
dans les environs de Paris / ou les endroits d'été si / tranquilles et reposants / car après un
long hiver / on sent le besoin de / bouger un peu.
Tu ne me dis pas ton / impression sur la Reine / ni ce que tu penses que je / t’envoie d’ici par
ton / Papa en attendant que / tu viennes toi-même.
Je t’envoie Elisabeth / qui est bien changée et / t’embrasse bien / bien fort. Oncle
Mircea / (scris pe deasupra:) est très impatient / de vous connaitre. / Il me charge de
ses amitiés / Marie
*
36) carte poștală – Probabil primăvara lui 1924. Maria Sipsom către Marcela. Este menționat
Unchiul Mircea Vintilescu, noul soț al mătușii Maria. Probabil primăvara lui 1924. Mărioara pe
fotoliu.
Chère petite Marcelle
Voici parmi mes cartes / une lettre de grand maman / qui tu sais est paresseuse a / écrire.
Nous sommes tous / là à espérer vous revoir urges / pour nous qui n’avons pas / où habiter a
Paris cela est / bien plus couteux.
Grand maman n'a person-/ne chez elle vu la saison / morte et n(ous). avons refait / un peu le
petit appartement / au dessus du mien qui est / très sympathique. C'est / qu'on a besoin de tant
d’ar-/gent pour vivre. M Me / Trubert m'a écrit que tu / chantes très joliment. Coutza / rentre
manger tantôt. / Elle a eu de la chance d'aller / jusqu’à Paris. Rien de bien / neuf ici. Ecris nous
encore / et fais moi, que ce que tu / voudrais d’ici a moins que / tu ne prenne toi-même.

5
6

În 1922 era descifrator de coduri la Legația Franței din București.
Mandy a fost fotograful pozelor princiare.
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(scris pe deasupra:) On se charge / de vous rendre le / retour agréable / Je t’embrasse de /
tout mon cœur. / Oncle Mircea t’envoie ses hommages / tante Marie
*
37) carte poștală – 1924 aprilie 16. Maria Sipsom către Cotitin. Este anul 1924 deoarece Paștele
ortodox a fost pe 27 aprilie (1920 = 11 aprilie; 1921 = 2 mai; 1922 = 16 aprilie; 1923 = 8 aprilie;
1925 = 19 aprilie), iar fotografii cu principesa/regina Mărioara circulă cu ocazia nunții din 8 iunie
1922. Referiri la vremurile trecute. Mărioara în picioare, cu rochie lungă, închisă la culoare.
16 Avril
Cotitin chéri,
De toi je n'ai pas une / seule ligne, que deviens-/tu? Nous te souhaitons, / Maman, Mircea et /
moi de bonnes fêtes de / Pâques avec les tiens et / tes amis. Te rappelles-/tu nos déjeuners et
après / midi au jardin des / Nacu? On était tous / si gais! Rien nest encore / vert icimais pour
nos / Pâques cela le deviendra / car il fait chaud et les / arbres bourgeonnent. / Donne moi des
nouvelles / de toi, de tes etudes, de Paul, de cines et[???]. / Moi je t'embrasse / encore plus fort
que / Grand Maman et ton / oncle. Tante Marie
*
38) carte poștală – 1924 mai 5/22. Bunica Maria Sipsom către nepoata de fiu Marcelle. Urări de
La mulți ani. Regina Maria, Julieta 1924
Destinatar: Mademoiselle / Marcelle C. Sipsom / Paris
Ma douce Marcelle / Avant de répondre à la / gentille lettre je ne veux / lesser passer ton jour
de / fête, sans t'envoyer mes / plus tendres vœux et souhaits / que mon cœur forme / pour toi
mon bien aimé. / Mille baisers / au cher Cotitin / Gr(and) maman Sipsom / 5/22 mai 1924
*
39) carte poștală – probabil anul 1924 mai 30. Mătușa Maria Sipsom către Marcela. Urări
pentru ziua ei de naștere ce se apropie – 11 iunie. Fată cu floare.
30 Mai
Marcelle chérie, Comme / je me rappele toujours trop / tard ton jour de fête je / t’adresse
n(os). souhaits de / bonheur en même temps / qu'a tous les tiens qui eux / fetent tous en même
/ temps. Je suis toujours / bien heureuse de recevoir / de bonnes nouvelles de / vous tous et
nous voudrions / bien Mircea et moi faire / tout notre possible pour / venir vous voir en au/tomne. Nous attendons ton papa pour finir / certaines affaires qui se / prolongent
indéfiniment. / Où passerez vous l'été? / Ta gr(and). Mère a reçu une carte / de toi ma telle dit.
Les / Ionescu passent leurs exa-/mens bientôt. Je désire t’entendre chanter par C.S.F. / Baisers
très tendres / Tante Marie
*
40) carte poștală – 1925 ianuarie 22, București. Maria Sipsom către nepoata de fiu, Marcelle.
Muzeu München, Murillo – „Jocuri de copii”.
Destinatar: Mademoiselle / Marcelle Sipsom / Paris
Bucarest
22 Janvier 1925
Ma chère et douce Marcelle / Tes souhaits si tendres et affec-/tueux me fond si heureuse et
me / donnent beaucoup du courage pour / mes vieux jours; priant le Bon / Dieu de te donner tout
le bonheur / que mon cœur forme pour toi / ma chérie que j'aime tant. Tant /et que je le désire
énormément. / Je t’embrasse affectueusement / et pense a ta Grand maman / Sipsom
*
41) carte poștală – 1925 iunie 14, București. Maria Sipsom către nepoata de fiu, Marcelle. Actrița
italiană din vremea cinematografului mut Pina Menichelli (10 ian. 1890 – 29 aug. 1984).
Francată cu timbru poștal uzual, Ferdinand, 3 lei, carmin-roz (emisiunea 1925, cat. 387). Poșta
franceză a adăugat un timbru taxă de 45 centime, verde, perceptibil de la destinatar:
Mademoiselle / Marcelle C. Sipsom / 2. Avenue St. Philibert / Passy / (France) Paris
14 Juin 1925. Bucarest
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Ma chère et douce Marcelle / J'ai reçu la photo quelques / jours après l’arrivée de ton cher /
Papa; tu peux t’imaginer tout le / bonheur que j’éprouve de la voir / chaque jour lorsque ses
nombreuses / occupations lui laissent un peu de temps. / J'ai beaucoup de peine a le voir si /
fatiguer et se tracasser tellement.
Ta p(h)otos est délicieuse je l'aime bien / avec la nouvelle coiffure a me console / de ton
absence en là regardant tout le temps / et en faisant des vœux que Dieu fasse / que je puisse te
voir et t'embrasser de / tout cœur. J'ai écrit aussi a la chère / maman; quel bonbon que vous
irez bientôt / la rejoindre. Tante Hélène t'écrira aussi. Je t'em-/brasse tendrement et te désire
beaucoup. / Grand Maman Sipsom
*
42) carte poștală – Data: ? Constantin M. Sipsom către Cotitin. Caricatură: cădere de pe munte
în poalele unei femei. (pe verso: Toi en excursion a / Aolbaden (?))
Destinatar: Monsieur Cotitin C. Sipsom / 2 Avenue St Philibert / Paris
Bonjour mon petit Cotitin. Je suis heureux de / te savoir très portant. Soigne toi et sois tout a
fait / vaillant pour la bicyclet(t)e. Est ce que tu fais encore / des promenades chic au bois? Ici il
fait beau / et chaud, mais ont peut a peine bouger car les / rues sont défoncées tout
envahies par tous les / hot(t)entots de la terre. Tout le monde élégant roule /
automobile; il y a le Prince Birenberg; le Comte / de Sulam, le marquis Ițiconti.
C'est très beau / mais cela sans l'ail. Je t'embrasse tous tendrement / mon petit Cotitin.
Ecris moi. A bientôt. / Ton Papa
*
43) carte poștală – nedatată. Elena Ionescu către Cotitin. „Fetița luntraș” de Adam (pictură)
Eh! bien, mon vieux / Cotitin tu peux dire / que tu as poussée bien. / Je parie que tu es / plus
grand que moi / et je te pardonerai / ce manque de respect, / seulement, lorsque / tu
mannonceras que tu / as engraissé, aussi, en consequence.
Nous t'embrassons / tous, de tout coeur, en / attendant, la joie de / nous rencontrer.
Hristos a înviat! / Tante Hélène
C. Scrisori de după Al Doilea Război Mondial, când în România se
instaurase regimul comunist. Anii 1952 – 1954.
44) carte poștală – 1952 octombrie 18, București. Constantin M. Sipsom către Cotitin, la Paris.
Răspuns la o scrisoare. Transmite că fiica Marcellei a fost suferindă de apendicită și nu poate
scrie – modalitate voalată de transmitere a aflării încă în pușcărie a Annei-Maria (Bebe)
Vermeulen, fiica lui Marcelle cu primul ei soț, Jeannot (1902-1961), recăsătorit și el, dar pentru
a treia oară, cu Lucica Ionescu (1913-2000). Vilă/pensiune cu 2 etaje, la munte.
Francată prin ștampilare: 1,25 lei, Par avion. Ștampila Poștei: BUCURESTI RAIONUL 1 MAI /
27 OCT 52
Destinatar: Monsieur Constantin C. / Sipsom / 32 Rue des Vignes 32 / (XVIe) / (France) Paris.
18 Octobre 1952 Mes très chers
Je viens de recevoir la lettre de Cotitin, du / 30 Septembre, ce qui indique que le courrier est
très / chargée. Je m'empresse de t'envoyer quelques mots / de réponse, me considérant
heureux que toi, Geneviève et / Marcelle vous êtes en bonne santé, aussi que tous les vôtres. De
même chez nous, a part la souffrance des séparations éternelles de ceux que nous avons tant
aimer et de / la si longue distance. Portez vous bien et donner moi de vos / nouvelles.
Embrasse très fort de ma part ta sœur et dis lui // sa fille a été souffrante, sans gravité d'une
appendicite / qui la empêchée de lui écrire, que le tribun lui a estimer / de rester couchée
immobile, pour rester une petite o-/pération. Jeannot et Lucie t'embrasse et lui écrira /
bientôt. Qu'elle ne s'enquête pas. Je lui écrira, en attendant pour / lui donner de ses nouvelles. /
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Mes plus tendres baises pour / Toi, Geneviève et Marcelle / amitiés a tous les amis / de Paris
[???] / [???] a toi / mon cher Co-/titine. /Ton père/ C. M. Sipsom
*
45) carte poștală – (1953) august 10 – Carte poștală de la C.M. Sipsom, str. Vasile Lascăr 18,
București, către Marcelle Sipsom-Moser, din Berna. Face referire la o apropiată completare a
efectivului familiei -adică eliberarea din pușcărie a Annei-Marie (Bebe) Vermeulen. Scrisă în
zilele celui de-Al III-lea Congres Mondial al Tineretului și Al IV-lea Festival Internațional al
Tineretului și Studenților, București, 25 iulie – 16 august 1953.
Cartea poștală redă o imagine din Borsec și este francată cu o marcă imprimată, Stema RPR, în
valoare de 10 bani. Se adaugă două timbre poștale: unul „Planul cincinal” (1951-1955),
emisiunea sept.-dec. 1951, ocru, 4 lei (cat. 1347) cu supratipar roșu „35 BANI”; al doilea
„Consiliul Uniunii Internaționale a Studenților”, albastru, 10 bani, emisiunea 1952 (cat. 1469).
10 Aout (1953)
Ma tres chère Marcelle
Je me hatte de répondre a ta carte du 16 Mai, / … retard, pour te dire, ma constante pen-/sée
vers toi, mes tendresses et mes million vœux / pour ta santé et ton bien. Nous sommes tous
bien / portants, et bientôt, on espère au complet.
Je te tiendrai au courant de tout ce qui con-/cerne notre vie a tous. En ce moment, on est en /
grande fête par l’arrivée au congrès international / de la paix; des milliers de jeunes donnent
du mouvement et de l’entrain a Bucarest qui est / en fête, et très rasée pour recevoir les invités.
Je te souhaite beaucoup de joies et de santé / ma chérie, et attend de tes chères bonnes nou/velles. Mes…. Affections à ton mari. Je te / souhaite tout le bien possible, et attend de tes
chères nou-/velles. Tendres baises bonne santé et a bientôt. Tout … /C.M. Sipsom
*
46) carte poștală – 1954 ianuarie 2. Redă Palatul Poștelor.
Francată cu marcă imprimată: stema RPR, 30 bani. Fiind trimisă par avion mai sunt două
timbre: seria Arta Populară Românească, 1953, 35 bani, violet (cat. 1494) și seria Aviație
Sportivă, 1953, 55 bani, roșu și violet (cat. 1508)
Expediată de C.M. Sipsom, str. Vasile Lascăr Nr. 18, București către Marcela M(oser), din Berna,
Elveția.
Trei ștampile ale Poștei, toate: BUCURESTI 9 / 27 MAR 54 deși a fost pusă la poștă pe 2
ianuarie!
2 Janvier 1954
Ma très chère Marcelle
Merci pour ta carte et pour tes bons vœux.
Je te souhaite, je vous souhaite à tous deux / une bonne et heureuse année; et je me / souhaite
de te revoir bientôt, après une si longue / séparation. Ta gosse est bien et en fonction (?). /
aspirons tous a la paix générale, et a bon / revoir bientôt dans la fraternité des peuples / et des
états. Mes plus tendres baisés. / A bientôt / Ton Père.
(pe margine: indescifrabil…)
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Explicația planșelor / Explanation of the plates
Planșa 1 – Fig. 1a - Constantin Nacu; Fig. 1b - Constantin Nacu, tablou de Constantin Pascali,
1904; Fig. 2 - Constantin Nacu cu soția, Aristia; Fig. 3 - Aristia Dimitriu-Nacu.
Planche 1 – Fig. 1a - Constantin Nacu; Fig. 1b – Constantin Nacu, tableau peint par
Constantin Pascali, 1904; Fig. 2 - Constantin Nacu avec son épouse, Aristia; Fig. 3 – Aristia
Dimitriu-Nacu.
Planșa 2 – Fig. 4a-b - Plachetă bătută în 1907 drept omagiu profesorului Constantin Nacu
(avers și revers); Fig. 4c - Domnișoara Maria Nacu, tablou de N. Grigorescu (circa 1890)
(Muzeul Național de Artă al României); Fig. 4d - Broșă dăruită Elenei Nacu de către Regina
Elisabeta.
Planche 2 – Fig. 4a-b - Plaquette frappée en 1907 en hommage au professeur Constantin
Nacu (avers et revers); Fig. 4c - Mademoisselle Maria Nacu, tableau peint par N.
Grigorescu (circa 1890) (Le Musée National d’Art de Roumanie); Fig. 4d – Broche remise
à Elena Nacu par la Reine Elisabeta.
Planșa 3 – Fig. 5 - Maria Nacu-Sipsom, tablou de Constantin Pascali (1905); Fig. 6 - Elena
Nacu-Sipsom, tablou de Constantin Pascali (1905); Fig. 7 - Mihai Sipsom, fotografie tip
carte poștală trimisă de Marcela lui Cotitin la rugămintea Mariei Nacu-Sipsom; Fig. 8 Maria Nacu-Sipsom, 1920.
Planche 3 – Fig. 5 - Maria Nacu-Sipsom, tableau peint par Constantin Pascali (1905);
Fig. 6 - Elena Nacu-Sipsom, tableau peint par Constantin Pascali (1905); Fig. 7 - Mihai
Sipsom, photo carte postale envoyée par Marcela à Cotitin à la demande de Maria NacuSipsom; Fig. 8 - Maria Nacu-Sipsom, 1920.
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Planșa 4 – Fig. 9a-c - Ion Sipsomo, deces 1885 ianuarie 25 (Dir. Jud. Galați a Arhivelor
Naționale).
Planche 4 – Fig. 9a-c - Ion Sipsomo, decedé le 25 janvier 1885 (La Direction Departamentale
des Archives Nationales de Galați).
Planșa 5 – Fig. 10 - Constantin M. Sipsom, naștere 1875 august 5 (Dir. Jud. Iași a Arhivelor
Naționale); Fig. 11 - Constantin M. Sipsom cu mireasa Elena Nacu, 15 octombrie 1901; Fig.
12 a-b - Constantin și Elena Sipsom cu fiica Marcelle, 1903-1904.
Planche 5 – Fig. 10 - Constantin M. Sipsom, né le 5 août 1875 (La Direction
Departamentale des Archives Nationales de Iași); Fig. 11 - Constantin M. Sipsom avec la
mariée Elena Nacu, 15 octobre 1901; Fig. 12 a-b - Constantin et Elena Sipsom avec leur
fille Marcelle, 1903-1904.
Planșa 6 – Fig. 13 - Constantin Nacu, în picioare, cu Constantin Sipsom, pe scaun, Elena
Nacu-Sipsom, în picioare și copiii Marcelle și Cotitin Sipsom, cca. 1910; Fig. 14 - Constantin
M. Sipsom, la Paris; Fig. 15 - Elena Nacu-Sipsom; Fig. 16 - Constantin Nacu cu fiica sa,
Elena Nacu-Sipsom.
Planche 6 – Fig. 13 - Constantin Nacu, debout, avec Constantin Sipsom, dans le fauteuil,
Elena Nacu-Sipsom, debout, et les enfants Marcelle et Cotitin Sipsom, cca. 1910; Fig. 14 Constantin M. Sipsom, à Paris; Fig. 15 - Elena Nacu-Sipsom; Fig. 16 - Constantin Nacu et
sa fille, Elena Nacu-Sipsom.
Planșa 7 – Fig. 17 - Constantin M. Sipsom, desen (Fresca justiției contemporane române
1935 483); Fig. 18 - Elena Sipsom, certificat de deces, 1949; Fig. 19 - Marcela C. Sipsom,
certificat de naștere, 1903; Fig. 20 - Marcela Sipsom, certificat de botez, 1903.
Planche 7 – Fig. 17 - Constantin M. Sipsom, dessin (Fresca justiției contemporane române
1935 483); Fig. 18 - Elena Sipsom, certificat de décès, 1949; Fig. 19 - Marcela C. Sipsom,
certificat de naissance, 1903; Fig. 20 - Marcela Sipsom, certificat de baptême, 1903.
Planșa 8 – Fig. 21 - Marcelle Sipsom, gimnaziu la Paris, 1917-1922; Fig. 22 - Marcelle Sipsom
înt-un grup de eleve, Franța; Fig. 23a - Certificate de naștere și de căsătorie ale Marcelei
Sipsom-Vermeulen eliberate în 2010; Fig. 23 b - Faire part privind căsătoria lui Marcelle
Sipsom cu Jean Vermeulen, 27 decembre 1928; Fig. 24 - Jeannot și Marcelle Vermeulen, în
ziua nunții 27 decembrie 1928.
Planche 8 – Fig. 21 - Marcelle Sipsom, gymnase à Paris, 1917-1922; Fig. 22 - Marcelle
Sipsom dans un groupe d’étudiantes, France; Fig. 23a - Certificat de naissance et de
mariage de Marcelle Sipsom-Vermeulen delivrés en 2010; Fig. 23b - Faire part concernant
le mariage de Marcelle Sipsom avec Jean Vermeulen, le 27 décembre 1928; Fig. 24 Jeannot et Marcelle Vermeulen dans le jour du mariage, le 27 décembre 1928.
Planșa 9 - Fig. 25 - Jeannot Vermeulen; Fig. 26 - Marcela Sipsom-Vermeulen; Fig. 27 Marcelle Sipsom și Georgel T., Sinaia, 1944; Fig. 28 - Certificat de supraveghetoare al
Marcelei Sipsom la Școala Franceză din București, în perioada 1944-1947; Fig. 29 Certificat emis de Legația Elveției la București prin care se confirmă că Alfred Moser, soțul
Marcellei Sipsom, este de naționalitate elvețiană.
Planche 9 – Fig. 25 - Jeannot Vermeulen; Fig. 26 - Marcelle Sipsom-Vermeulen; Fig. 27 Marcelle Sipsom et Georgel T., Sinaia, 1944; Fig. 28 - Certificat de surveillante de
Marcelle Sipsom à l’Ecole Française de Bucarest, entre 1944-1947; Fig. 29 - Certificat de
la légation suisse à Bucarest confirmant qu’Alfred Moser, époux de Marcelle Sipsom est
de nationalité suisse.
Planșa 10 – Fig. 30 - Extras din Registrul Stării Civile privind căsătoria lui Alfred Moser cu
Marcela Sipsom, 13 mai 1948; Fig. 31 - Marcela și Alfred Moser; Fig. 32 - Marcelle Moser,
Berna, 1965.
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Planche 10 – Fig. 30 - Extrait du Registre de l’Etat Civile concernant le marriage d’Alfred
Moser avec Marcelle Sipsom, le 13 mai 1948; Fig. 31 - Marcelle et Alfred Moser; Fig. 32 Marcelle Moser, Berna, 1965.
Planșa 11 – Fig. 33a-c - Cotitin Sipsom și Geneviève Begouën Demeaux, miri; Fig. 34 Familia Popescu/Paupe: Bebe, Relu, Marcelle, Marina, 1970; Fig. 35 - Soții Paupe și Marcelle
Moser. 1991.
Planche 11 – Fig. 33a-c - Cotitin Sipsom et Geneviève Begouën Demeaux, cibles; Fig. 34 La famille Popescu/Paupe: Bebe, Relu, Marcelle, Marina, 1970; Fig. 35 - Les époux Paupe
et Marcelle Moser.
Planșa 12 – Fig. 36 - Anne-Marie Vermeulen-Paupe (Bebe), Marcelle Moser și Georgel T.,
Berna, 1994; Fig. 37a-b - Mormântul C. Nacu din Cimitirul Bellu, București (2017).
Planche 12 – Fig. 36 - Anne-Marie Vermeulen-Paupe (Bebe), Marcelle Moser și Georgel
T., Berna, 1994; Fig. 37a-b - La tombe de C. Nacu du cimitière Bellu, Bucarest (2017).
Planșa 13 – Fig. 38 - 17 aprilie 1917 (stil nou), Constantin Nacu, din Iași, către fiica Elena ce
se afla cu soțul și cei doi copii în Rusia; Fig. 39 - 26 Aprilie 1918, scrisoare a Elenei
Văcărescu către Constantin M. Sipsom.
Planche 13 – Fig. 38 - Le 17 avril 1917 (nouveau style), Constantin Nacu, de Jassy, à sa
fille Elena, qui était avec son mari et les deux enfants en Russie; Fig. 39 – Le 26 avril 1918,
lettre d’Elena Văcărescu à Constantin M. Sipsom.
Planșa 14 – Fig. 40 - carte poștală - 1920 ianuarie 1/14. Bunica Sipsom către Marcela.
Principesa Ileana; Fig. 41 - carte poștală – 1920 aprilie 2. Bunica Maria Sipsom către
Cotitin. Păstor cu oile; Fig. 42 - carte poștală - ?2 aug 1920(?). Bunica Aristia Nacu către
nepoata Marcela. Rijksmuseum Amsterdam, Franz Hals – Bufonul.
Planche 14 – Fig. 40 – carte postale – 1920 janvier 1/14. Grand-mère Sipsom à Marcela.
La princesse Ileana; Fig. 41 - carte postale - 2 avril 1920. La grand-mère Maria Sipsom à
Cotitin. Berger avec des moutons; Fig. 42 - carte postale - 2 août 1920 (?). Grand-mère
Aristia Nacu à la petite-fille Marcela. Rijksmuseum Amsterdam, Franz Hals - Le bouffon.
Planșa 15 – Fig. 43 - carte poștală - circa 1920-1922. Ghiță Ionescu către verii săi Sipsom.
Copii sub umbrelă; Fig. 44 - carte poștală - circa 1920-1922. Ghiță Ionescu către Cotitin.
Pisici cu fructe; Fig. 45 - carte poștală - 1921 ianuarie 14/29. Tante Marie Nacu-Sipsom din
Nisa către Marcelle la Paris. Carnavalul din Nisa; Fig. 46 - carte poștală -1922 ianuarie 31.
Bunica Sipsom către Marcela. Principesa Ileana (?) cu flori; Fig. 47 - carte poștală - 1922
vara. Maria Sipsom către nepoții Sipsom. Mărioara mireasă cu două fete la spate.
Planche 15 – Fig. 43 - carte postale - vers 1920-1922. Ghița Ionescu à ses cousins Sipsom.
Enfants sous le parapluie; Fig. 44 - carte postale - vers 1920-1922. Ghița Ionescu à
Cotitin. Les chats avec des fruits; Fig. 45 - carte postale - 1921 14/29 janvier. Tante Marie
Nacu-Sipsom de Nice à Marcelle à Paris. Carnaval à Nice; Fig. 46 - carte postale -1922 le
31 janvier. La grand-mère Sipsom à Marcela. Princesse Ileana (?) Avec des fleurs; Fig. 47
- carte postale - été 1922. Maria Sipsom aux petits-enfants de Sipsom. Grande mariée
avec deux filles dans le dos.
Planșa 16 – Fig. 48 - carte poștală - 1922 septembrie 12. Elena Nacu-Sipsom către fiul ei,
Constantin Sipsom, la Paris Nuntă regală, Alexandru al Serbiei cu Maria (Mărioara,
Mignon) a României, 8 iunie 1922; Fig. 49 - carte poștală - 1922 noiembrie. Constantin M.
Sipsom către Marcelle. Actrița E. Colombo; Fig. 50 - carte poștală - 1922. Constantin M.
Sipsom către Marcelle. Colecția R. Bellu - femei în costume naționale.
Planche 16 – Fig. 48 - carte postale - 1922 septembre 12. Elena Nacu-Sipsom à son fils,
Constantin Sipsom, à Paris Mariage royal, Alexandre de Serbie avec Maria (Mărioara,
Mignon) de Roumanie, le 8 juin 1922; Fig. 49 - carte postale - novembre 1922. Constantin
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M. Sipsom à Marcelle. L'actrice E. Colombo; Fig. 50 - carte postale - 1922. Constantin M.
Sipsom à Marcelle. Collection R. Bellu - femmes en costumes nationaux.
Planșa 17 – Fig. 51 - carte poștală - Constantin M. Sipsom către Cotitin. Mănăstirea Secu;
Fig. 52 - carte poștală - Bunica Maria Sipsom către nepotul de fiu Cotitin. Oltean cu fructe;
Fig. 53 - carte poștală - 1923 noiembrie 14. Maria Nacu-Sipsom către sora ei Elena NacuSipsom. Nuntă princiară: Paul al Serbiei cu Olga a Greciei, 22 octombrie 1923.
Planche 17 – Fig. 51 - carte postale - Constantin M. Sipsom à Cotitin. Monastère de Secu;
Fig. 52 - carte postale - La grand-mère Maria Sipsom au cotitin du neveu de son fils.
Oltean aux fruits; Fig. 53 - carte postale - 1923 novembre 14. Maria Nacu-Sipsom à sa
soeur Elena Nacu-Sipsom. Mariage de prince: Paul de Serbie avec Olga de Grèce, 22
octobre 1923.
Planșa 18 – Fig. 54 - carte poștală - Probabil primăvara lui 1924. Maria Sipsom către
Marcela. Mărioara; Fig. 55 - carte poștală - Probabil primăvara lui 1924. Maria Sipsom
către Marcela. Mărioara; Fig. 56 - carte poștală - 1924 aprilie 16. Maria Sipsom către
Cotitin. Mărioara în picioare, cu rochie lungă, închisă la culoare.
Planche – Fig. 54 - carte postale - Probablement le printemps 1924. Maria Sipsom à
Marcela. Marioara; Fig. 55 - carte postale - Probablement le printemps 1924. Maria
Sipsom à Marcela. Marioara; Fig. 56 - carte postale - 1924 avril 16. Maria Sipsom à
Cotitin. Talons hauts, avec une longue robe, de couleur foncée.
Planșa 19 – Fig. 57 - carte poștală - 1924 mai 5/22. Bunica Maria Sipsom către nepoata de
fiu Marcelle. Urări de La mulți ani. Regina Maria, Julieta 1924; Fig. 58 - carte poștală probabil anul 1924 mai 30. Mătușa Maria Sipsom către Marcela; Fig. 59 - carte poștală 1925 ianuarie 22, București. Maria Sipsom către nepoata de fiu, Marcelle. München,
Murillo – Jocuri de copii.
Planche 19 – Fig. 57 - carte postale - 1924 5/22 mai. La grand-mère Maria Sipsom à son
gendre Marcelle. Salutations de joyeux anniversaire. Regina Maria, Juliette 1924; Fig. 58
- carte postale - probablement 1924 le 30 mai. Tante Maria Sipsom à Marcela; Fig. 59 carte postale - 1925, 22 janvier, Bucarest. Maria Sipsom à la nièce de son fils, Marcelle.
Munich, Murillo - Jeux pour enfants.
Planșa 20 – Fig. 60 - carte poștală - 1925 iunie 14, București. Maria Sipsom către nepoata
de fiu, Marcelle. Actrița italiană din vremea cinematografului mut Pina Menichelli (10 ian.
1890 - 29 aug. 1984); Fig. 61 - carte poștală - Data:? Constantin M. Sipsom către Cotitin.
Caricatură: cădere de pe munte în poalele unei femei; Fig. 62 – carte poștală – nedatată.
Elena Ionescu către Cotitin. „Fetița luntraș” de Adam (pictură).
Planche – Fig. 60 - carte postale - 14 juin 1925, Bucarest. Maria Sipsom à la nièce de son
fils, Marcelle. L'actrice italienne du temps du cinéma muet Pina Menichelli (10 janvier
1890 - 29 août 1984); Fig. 61 - Carte postale - Date :? Constantin M. Sipsom à Cotitin.
Caricature: tomber de la montagne au pied d'une femme; Fig. 62 - carte postale - non
daté. Elena Ionescu à Cotitin. La "petite fille" d'Adam (peinture).
Planșa 21 – Fig. 63 - carte poștală 1952 octombrie 18, București. Constantin M. Sipsom
către Cotitin, la Paris; Fig. 64. - carte poștală - (1953) august 10 - Carte poștală de la C.M.
Sipsom, str. Vasile Lascăr 18, București, către Marcelle Sipsom-Moser, din Berna.
Planche 21 – Fig. 63 - carte postale 1952 18 octobre, Bucarest. Constantin M. Sipsom à
Cotitin, à Paris; Fig. 64. - carte postale - (1953) 10 août - Carte postale de CM. Sipsom, rue
Vasile Lascăr 18, Bucarest, à Marcelle Sipsom-Moser, de Berne.
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TABELUL GENEALOGIC AL FAMILIEI SIPSOM – NACU

    1948 = Alfred MOSER
†1970
									1.				
Dan
Alexandra (Sanda)
Anne Marie (Bebe) VERMEULEN
Michel Maurice Constantin
14 nov.1932 – 19 oct. 2014
2 dec. 1943 – 18 apr. 1944
=Colette ALEXANDR   = L. RÜCK
= Ioan POPESCU (Jean PAUPE)
6 apr. 1929 – 1 oct. 2014
								
								Marina
24 apr.1957 – 14 nov. 1972

														
											
				= Alexandru IONESCU # Maria NACU			
= Elena NACU (Toupet)
          1877-1929 ; =Mircea VINTILESCU        1878 – 25 dec. 1949
							= Ortansa			
														
Alexandra
George (Bebe ; Ghiță) veri Mircea
Marcelle
Constantin (Cotitin)
8/21 mart.1913 – 26 iun.1996      IONESCU-QUINTUS 11/24 iun. 1903 – 9 febr. 2003 6 febr. 1905 – 22 iun. 1985
= LUCESCU
   1950 = Valence RAMSAY
1928 #1935 Jean VERMEULEN = Geneviève BEGOUËN DEMEAUX
+apr.1996
    
24 mart. 1902 – 21 dec 1961
1914 – †11 apr. 2000

		M. SIPSOMOS									NACU
															
														
		Io(a)n				George			Marcu			Eliza Ion
Constantin NACU
1836/37 – 25 ian. /7 febr. 1885 Galați
1844 – 1907
29 iun.1844 – 22 febr.1920
		= Smaranda						= Maria			=
=
= Aristia DIMITRIU
1853 – 1937
1855 – 1927
													
			
													
Elisabeta
Elena		Elena			Mihail				Constantin					
   †196?
5 aug.1875 – 1957/8

https://biblioteca-digitala.ro

George (Ghiță) ION (IONESCU)
1833 – 1898
			=
														
														
Theodor
Alexandru				Gheorghe		Anetta				Ion IONESCU-QUINTUS
1873 – †1949
n.1874/75 – † ?
= Elena M. SIPSOM
=
= Ion G. RADOVICI
= Marioara VOICULESCU
1868-1908
1885-1976
										= Constantin STERE		= Maria NAUMESCU
      1865-1936
																	
										 1		 2		 1
2		 2
Alexandra
Ghiță
Jenny
Sylvia
Ion
Paul
Mircea            Nelu
1913-1996
1901-1988
   †1997
            1917-2017    1918-2014
= LUCESCU
=Valence RAMSAY
= arh. Duiliu MARCU = Alexandru
= arh. Suzana
†1996
1885-1966
SEULESCU
Andrei PALEOLOGU
   1918 - ?
									
									
Dan
Sanda = RÜCK
Gina
Răzvan
						ÎNRUDIREA SIPSOM – IONESCU – RADOVICI

						ÎNRUDIREA NACU – SIPSOM – DIMITRIU

NACU								R. DIMITRIU
														
															
Eliza Ion
Constantin NACU = Arista DIMITRIU Epaminonda		
Zoe		
Anton		
Anastasia
=
=
29 iun.1844
1855
†22 febr.1920
†1927
= Ecaterina
= ECONOMU
= PALĂ
(fiica lui Iancu CIUFLEA)
									
?
Maria
Elena
Dan Amadeo LĂZĂRESCU
1877-1929
1878 - †25 dec.1949
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1875 – 1960
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