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Abstract
The article which we propose to the readers of the “National Museum
Journal” presents new, now first published, letters signed by Princess Ileana of
Romania and dated between 8 January 1937 and 1970. The recipient of these letters
of young Princess Ileana and their keeper over time was Alice Grunau (23
February 1903 - 28 July 1972), her best friend and confidant. Alice Grunau
preserved with great care the correspondence from Princess Ileana and – thanks to
some favourable circumstances – the letters are now found in Germany, in the
personal archive of Mr. Vlad-Andreas Grunau, diplomat and engineer, the son of
Alice Grunau and engineer Caşin Popescu.
Keywords: Princess Ileana of Romania, archduke Anton of Habsburg,
Sonnberg, Bran, Hospital of the Queenʼs Heart, Ştefan Habsburg, Alice Grunau.
Propunem cititorilor „Muzeului Național” lectura unor noi scrisori inedite
– din perioada 8 ianuarie 1937-1970 – ale principesei Ileana a României.
Destinatara și păstrătoarea peste timp a acestor scrisori de tinerețe ale Domniței
Ileana a fost Alice Grunau (23 februarie 1903 - 28 iulie 1972), cea mai bună
prietenă și confidentă a sa, cea care a ajutat-o pe principesă în organizarea
Asociației Creștine a Femeilor din România și cea căreia Domnița i-a fost nașă de
cununie și i-a botezat copiii. Corespondența primită de la principesa Ileana a fost
păstrată cu mare grijă de Alice Grunau și – datorită unor împrejurări fericite – se
păstrează azi în arhiva din Germania a domnului diplomat inginer Vlad-Andreas
Grunau (n. 28 iulie 1943), fiul lui Alice Grunau și al inginerului Cașin Popescu 1.

1

Director general al Muzeului Național Peleș, doctor în istorie, e-mail: narcisdorinion@yahoo.com
Scrisorile principesei Ileana a României către Alice Grunau acoperă o perioadă de peste
două decenii (1926-1947). Cele mai multe sunt scrise cu cerneală pe hârtie cu antet sau cu
monograma principesei Ileana, iar o parte sunt cărți poștale ilustrate. Pentru amabilitatea
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Ultimele două scrisori, din 1964 și 1970, scrise din exilul american al Maicii
Alexandra, vin să întregească și să încheie acest epistolar fabulos, ce se constituie
în cea mai credibilă sursă documentară privind viața între două lumi a celei care a
fost principesa Ileana a României. În ultima scrisoare către Alice Grunau,
principesa Ileana, buna sa prietenă din tinerețe, mărturisea „teribilul dor care mă va
mistui până la mormânt”: dorul de țară, pe care avea să o revadă în toamna anului
1990 pentru ultima dată în viață. Între ultimele gânduri exprimate în această amplă
corespondență, remarcăm un adevăr fundamental exprimat de Maica Alexandra:
„important este să ai amintiri frumoase, este una din cele mai perfecte comori pe
care nu o poți pierde”.
***
8 ian[uarie] 19372
Dragă Alice,
Iartă-mă că această scrisoare a trebuit s-o dictez, dar sunt din nou plină de
speranță, ceea ce însa te rog să nu spui mai departe; îți spun însă ca să înțelegi de
ce mă simt obosită.
Îți mulțumesc pentru toate scrisorile tale pline de drag și bunele urări. Îmi
pot închipui cum a fost Crăciunul pentru tine, plin de amintiri, dar este o mare
consolare pentru noi să avem 3 credința că cei pe care i-am iubit și au murit, trăiesc
mai departe.
Cu câtă plăcere aș dori să-ți văd din nou copiii, cred că sunt acum așa de mari.
și generozitatea cu care ni le-a pus la dispoziție pentru a fi cercetate și publicate,
exprimăm și aici întreaga gratitudine doamnei Veronica Grunau și domnului VladAndreas Grunau. Primele 78 de scrisori din această corespondență inedită au fost
publicate anul 2016. Vezi Narcis Dorin Ion, „Ani plini de rod bun treceau peste noi”.
File din corespondența principesei Ileana a României cu Alice Grunau, în „Muzeul
Național”, XXVIII, București, Muzeul Național de Istorie a României, 2016, p. 157-221.
În anul 2017 am continuat publicarea următoarelor 49 de scrisori sub titlul File din istoria
unei prietenii: principesa Ileana a României-Alice Grunau, în volumul „Muzeul Național”,
XXIX, Muzeul Național de Istorie a României, București, 2017, p. 161-211. În anul 2018
am publicat scrisorile din perioada 1 ianuarie 1923-13 octombrie 1936, sub titlul Gânduri
către buni prieteni. Din corespondența principesei Ileana a României cu Alice Grunau, în
volumul „Muzeul Național”, XXX, Muzeul Național de Istorie a României, București,
2018, p. 205-264. Fotografiile de epocă cu care am ilustrat acest articol provin din colecția
domnului Vlad-Andreas Grunau.
2
Scrisoare în limba germană către Alice Grunau-Dimăncescu, pe hârtie cu antet: SCHLOSS
SONNBERG BEI HOLLABRUNN N. Ö. TEL: HOLLABRUNN 19. Traducerea a fost
asigurată de domnul Vlad-Andreas Grunau. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
3
În text: să cunoaștem, să știm.
242

„NOI, PRIBEGII, RĂMÂNEM MISTUIȚI DE DOR...”. ULTIMELE SCRISORI ALE PRINCIPESEI...

Eu, de asemeni, am reușit deseori cu greutate să știu cum să-l tratez pe
Ștefan și să găsesc drumul spre inima lui, dar gândul următor m-a ajutat [să-mi dau
seama] că el nu e numai fiul meu, ci și al lui Dumnezeu, și numai El îi cunoaste
Drumul. Totdeauna când astfel de gânduri mă cuprind, mi se dezvăluie Cuvântul
drept al lui Dumnezeu.
Crăciunul nostru a fost foarte frumos, mulți l-au împărțit cu noi împreună.
Și a fost o adevărată bucurie, pe care noi toți, săraci sau bogați, ne-am dăruit-o reciproc.
Îți dăruiesc o carte care pe tine, cu siguranță, te va interesa 4.
Nu știu ce fel de germană am produs eu și prietena mea, sper însă că vei
pricepe. Ma bucur mult de micuțul de sub inimă, care trebuie sa sosească în iulie.
Mă simt bine, dar cu atâtea scrisori și serbări sunt azi cam istovită; cred că pricepi.
Cu mult drag și mare dor te îmbrățișez.
Ileana.
***
[februarie 1937]5
Ți-am trimis acu[m] câteva zile cartea făgăduită și o revistă der Herold,
care, dacă-ți place, ți-l pot trimit[e] în fiecare lună, după ce l-am citit. C.S. mai scot
mici cărticele cu articole special de bune [pe] care ți le voi trimite din când în când.
Sunt mici și ușor de purtat în sacoșă.
Mie nu mi-a fost prea bine zilele acestea și am fost nevoită să stau culcată.
E foarte frig și avem multă zăpadă care-mi face o poftă nebună de ski, dar pentru
mine nu se poate. Ștefan învață serios skiul și merge deja extrem de bine și îi place
foarte mult. Minola va începe și ea azi. Alexandra are și ea mici skiuri, scurte și
late, pe care se simte mare persoană!
Tare mi-e dor de tine și să văd copii[i] tăi și să-ți arăt pe cei [ai] mei. Citesc
o carte care mă pasionează: În urmele6 Sfântului Paul. Foarte interesant din punct
de vedere istoric, religios, antic și modern. Acu[m] citesc epistolele cu mai mare
pricepere și interes, căci știu cui și de ce au fost scrise. Cantina și dispensarul merg
foarte bine.
Cu dor și drag.
Ileana.
***

Paragraful care urmează a fost scris de principesa Ileana în limba română.
Carte poștală ilustrată, reprezentând o mică imagine a orașului Salzburg, expediată din
Hollabrunn în februarie 1937 către „Dna Maior Dimăncescu. 50 Str. Av. Sănătescu. Parcul
Domeniilor. București. Rumänien”. Ajunsă la destinație în 5 februarie 1937. [Colecția VladAndreas Grunau].
6
Inițial era scris: treptele, tăiat.
4
5
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2 martie 19377
Alice dragă,
Mii de mulțumiri pentru scrisoare; mă bucur că ți-au plăcut cărțile8 ce ți leam trimis; când mai dau peste așa ceva, îți voi mai9 trimite. În revistele C.S. sunt
foarte multe și minunate care se pot aplica în viața ortodoxă10 și care să te ajute la
lucru în A.C.F. Cât despre Catargi 11, el merge la București în curând și-l voi ruga
să te primească; de altfel, îi voi da și o scrisoare cu anumite planuri ce nu12 voi să le
citească excelenta cenzură bucureșteană! El e extrem de simpatic, cu o figură
delicioasă; soția lui e mult mai în vârstă și nu tace nici o secundă!
Eu o duc extrem de bine, mai ales acuși că se simte că vine primăvara, deși
mai dă câte o ploa[i]e zăpadă; florile încep să iasă și când le văd pe ele înmugurind13
și ieșind și sarcina mea e mai ușoară. Citesc mult, mă adâncesc și caut s-adun pace
în juru-mi; nu e întotdeauna ușor, căci avem legături multe și suntem mult chemați;
dar acum, încet, mă retrag.
Dacă ai posibilitatea să-ți lași copii[i] pentru câteva zile și să vii aci să te
odihnești, te rog s-o faci; drumul, natural, dus și întors e parte din invitație. Cred că
ți-ar face bine și eu m-aș bucura colosal să te am aci.
Am auzit cu tristețe de cele ce s-au petrecut în Asociație. Eu nu am zis nimic
nimănui, căci de aci cred că mai mult aș încurca decât ajuta. Dar îmi pare nespus de rău.
Marioara Romalo vine la mine cândva în [luna] mai, în drum spre Franța.
Roagă, te rog, pe Natali[a Slivici] să-i încredințeze carte[a] despre viața lui Mrs.
Baber Eddy ce i-am împrumutat-o, căci aș vrea s-o ream.
Copii[i] sunt o nostimadă. Guvernanta, Miss Fullerton, are o excelentă
influență asupra lor. S-au schimbat mult în bine.
Azi după amiază am dispensar, dar nu cred să vină mulți, căci e urât și
ninge. Apoi trebuie să merg la mulți nenorociți în sat. E multă sărăcie, dar și
nepricepere și lipsă de igienă.
Tare mi-e dor să te văd, să stăm mai pe lung de vorbă.
Cu mult, mult drag
Ileana.
Scrisoare către Alice Grunau-Dimăncescu, pe hârtie cu antet: SCHLOSS SONNBERG
BEI HOLLABRUNN N. Ö. TEL: HOLLABRUNN 19. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
8
În text: cărțiile.
9
În text: mai voi.
10
În text: Orthodoxă.
11
În text este scris clar: Calergi. Pare mai plauzibil să fie Henri Catargi, mareșal al Curții
Regale a României.
12
În text urma: le.
13
În text: mugurând.
7
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***
Sonnberg.
15 mai 193714
Dragă Sake,
Îți scriu să-ți mulțumesc din toată inima pentru mișcătoarea ta scrisoare;
îmi pare așa de bine că șederea ta, deși așa de scurtă, ți-a folosit atâta. Îți
mulțumesc și de veștile15 ce mi le dai despre Mama. Sper că vom reuși în curând so scoatem de acolo16. Și eu cred că schimbul este ceea ce i-ar face cel mai mare bine.
Mulțumesc mult pentru bunul gând să-mi trimiți ceva și pentru bicicleta ce
mi-o va putea aduce Mama. Momentan nu am altă dorință numai o întrebare ce maș bucura dacă ai pune-o părintelui Galaction17: unde este cuvântul: „Crede și nu
cerceta” și ce explicație i se dă.
Îmi pare nespus de rău că biata Teti 18 nu a scăpat; în schimb, nu mai ai
grija asta pe viitor, e acum inoculată. Dar, săraca, și e greu cu un copil să-l ții de la
scărpinat. Sper că va trece repede și cu bine.
Te sărut cu drag
Ileana.
***
Sonnberg.
3 iunie 193719
Dragă Sake,
Mulțumesc mult de tot pentru scrisoarea cu explicația care m-a interesat
colosal și satisfăcut mult. Rar mai vreau20 să știu ceva; de unde știm toți această

Scrisoare către Alice Grunau-Dimăncescu, pe carton de format carte poștală. [Colecția
Vlad-Andreas Grunau].
15
În text: veștiile.
16
De la sanatoriul din Merano.
17
În text: Gallacteon. Gala Galaction (pe numele real: Grigore Pișculescu; 16 aprilie 1879 8 martie 1961), preot și scriitor. Profesor de teologie, traducător remarcabil al Bibliei, membru
al Academiei Române.
18
Sanda Tudora (Teti) Dimăncescu (14 decembrie 1934-1 septembrie 2015), fiica Alicei
Grunau și a lui Ioan Nelly Dimăncescu. Căsătorită cu Andrei Folbert, cu care a avut o
fiică, Ingrid Cristiana (București, 1 august 1959-New York, 17 aprilie 1992).
19
Scrisoare către Alice Grunau-Dimăncescu, pe carton de format carte poștală. [Colecția
Vlad-Andreas Grunau].
20
În text: vrau.
14
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frază și de ce e așa de des citată cu ideea fermă de-a spune o lege a bisericei. Asta
iar numai pentru a putea discuta în știrea celor ce le zic.
Aci, la fel, vremea ideală; de două zile mai răcoare, ceea ce e pentru mine
mult mai ușor. Altfel, înot21 în bazin22 și e un deliciu. Copii[i sunt] bine și tot mai
frumoși. Vizita lui Noêlle [Romalo] a fost extrem de plăcută. Dulceață de vișine 23,
o bucurie, o mănânc la toate ceasurile 24!
Cu Mama o duc cu îngrijorare, dar mă bucur că e Mignon cu dânsa și că și
dânsa vrea un specialist de aci.
Sonnbergul tot înflorește în liniște și pace și eu așept răbdătoare și mulțumită.
Cu mult drag.
Ileana.
***
Sonnberg.
11 iulie 193725
Sake dragă,
Tare rău îmi pare de nenorocul tă[u] cu boala și că ai trebuit să mergi la
Sanatoriu, dar după câte îmi scrie Ana Burileanu 26 nu e chiar așa de rău; în tot
cazul, așa sperăm cu toții. Nu te de[s]curaja. Între timp, am rugat pe Yvonna 27 să-ți
prelungească chiria casei la Sinaia pe contul meu pe o lună, ca să te bucuri mai
mult timp de aerul curat de acolo și să nu ai grija acestui lucru.
Dominic28 a venit neașteptat Duminică, 4 iulie, la orele 11:50, aproape fără
durere și cântărea 4.200 kg și, după toate semnele, nu era „ein frühgeburt”29, ci
cum trebuia. Îți închipui ce mândră sunt. Copii[i] ceilalți sunt încântați și-și adoră
frățiorul. Anton a fost un înger tot timpul. Mă simt extrem de bine și mâine pun
picioarele jos.
Am mult de scris și nu vreau să mă obosesc; scriu, iar, mai târziu.
21

În text: înnot.
În text: basen.
23
În text: vișene.
24
În text: ceasurilele.
25
Scrisoare către Alice Grunau-Dimăncescu. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
26
Aneta Gh. Melinescu (născută la Craiova, în 1879), căsătorită în 1904 cu Ilariu Burileanu
(n. 27 mai 1867), cu care a avut o fiică, Ivona.
27
Ivona (Yvonne) Burileanu, fiica lui Ilariu și a Anetei Burileanu. Căsătorită cu Leon
Lefter-Dumitrescu (1895-1935) și, ulterior, în 1932, cu Mihail Eustație Pencovici (1894-1953).
28
Dominic Habsburg-Lothringen, al patrulea copil al principesei Ileana a României și al
arhiducelui Anton de Habsburg. Căsătorit cu Virginia Engel von Voss (1937-2010), cu
care are doi fii (Sandor și Gregor Habsburg-Lothringen) și cu Emmanuella (Nella) Mlynarski.
29
Naștere prematură (limba germană).
22
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Cu mult drag și rugăciuni sincere pentru repedea ta reînsănătoșire.
Ileana.
***
[1 august 1937]30
Mec mult pentru buna scrisoare. Săraca Teti, deie 31 Domnul să-i treacă
repede. Nu pot scrie azi mai mult, căci sunt pe32 [picior de plecare] la Villa Isprava
Pritschitz am Wörthersee, de unde, cum pot, am să-ți scriu pe de lung33.
Te am mereu în rugăciuni și nu mă tem, ci cred în restabilirea armoniei
perfecte pentru tine.
Cu drag.
Ileana.
***
7 aug[ust] 193734
Dragă Sake,
Tocmai când mă instalam să-ți scriu, ți-am primit scrisoarea și mă bucur să
știu că-ți merge mai bine și lui Teti la fel. Sunt și mulțumită să știu că Yvonne ți-a
adus banii. Săraca de ea, a avut și dânsa destule necazuri cu fetița ei.
Aci, la Worthersee, e delicios; se găsește la Sudul Austriei și exact 35 vis-àvis36 de Bled37, între [ele] fiind die Karavanken. De la casa noastră la Mignon sunt
două ore, distanța e mică, dar trebuie să urci aproape perpendicular munții de
cuarț38. E nespus de frumos. Căsuța noastră e chiar la lac, într-o pădurice de pini.

Carte poștală ilustrată, reprezentând castelul din Sonnberg, expediată la 1 august 1937
din Viena, către „Dna Dimăncescu. Str. P[l]evnei 6. Sinaia. Rumänien”. Sosită la destinație
în 3 august 1937. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
31
În text: dee.
32
În text urma: pleacă.
33
În text: delung.
34
Scrisoare către Alice Grunau-Dimăncescu. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
35
În text: exzact.
36
În text: visavi.
37
Reședința de vară a familiei regale a Iugoslaviei, în fostul castel al prințului de Windisch-Grätz.
38
În text: cvarz.
30
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Astea sunt câteva gânduri asupra Substanței. Când mai găsesc unele, le voi
însemna pentru tine și trimite.Te sărut cu mult drag și urări de sănătate desăvârșită
pentru voi toți.
A ta
Ileana.
P.S. Dacă sunt atâtea mâzgălituri39, e că nu mă lasă copii[i].
***
[22 septembrie 1937] 40
Sunt așa de fericită, căci în câteva zile voi fi41 la Bran cu Mama. Gândește
numai ce fericire. Mă bucur că te voi vedea și pe tine și arăta pe Dominic.
Cu drag, în grabă.
Ileana
***
[23.XI.1937]42
Mulțumesc mult pentru scrisoarea ta și pentru aceea 43colectivă; mi-au făcut
mare plăcere. Mama – Helas!44 – tot la Buc[urești] e. Îmi pare rău, rău de tot, dar să
nu pierdem nădejdea și credința-n45 Dumnezeu. Sunt ocupată tare mult la moment,
încât iartă-mă că nu pot scrie mai mult.
Cu drag.
Ileana.
***
În text: smângălituri.
Carte poștală ilustrată, reprezentând o imagine aeriană a castelului din Sonnberg,
expediată în 22 septembrie 1937 către „Dna Dimăncescu. 50 Str. Av. Sănătescu. Parcul
Domeniilor. București. Rumänien”. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
41
În text: fii.
42
Carte poștală ilustrată, reprezentând un pod peste un lac, expediată din Viena în 23.XI.37,
către „Dna Dimăncescu. 50 Str. Av. Sănătescu. Parcul Domeniilor. București. Rumänien”.
[Colecția Vlad-Andreas Grunau].
43
În text: aceia.
44
Vai! (limba franceză).
45
În text: credințăʼn.
39
40
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[7 februarie 1938]46
Numai un cuvânt să-ți spun, cum mă gândesc la tine în zilele astea grele cu
Teti; sunt sigură că va trece totul bine; eu voi fi47 cu Mama de la 23 l.c.48 la 10
martie49, dar tu cu Teti poți veni oricând vrei; vă aștept cu drag și bucurie.
Te sărut cu dor și pricepere.
Ileana.
***
[10 februarie 1938]50
Mulțumesc mult de tot pentru scrisoare; tare mă bucur că operația a trecut
așa de bine; cu Miuțu va fi51 sigur la fel. Ce păcat cu guvernanta; sper că vei găsi
curând pe altcineva.
Acum de călătoria ta. Eu plec la 20 l.c. la Meran[o] și voi reveni aci la
circa 10 martie. Zwiedinek pleacă la 3 martie din Buc[urești], așa că ori îi spui
pentru ce dată să-ți cumpere biletul sau cere-i banii să ți-l cumperi tu singură. Tu
poți veni aci oricând îți convine.
Noi toți suntem f[oarte] bine; am dus copii[i] azi la un Kindergarten52 mare,
[cu] emoții. Mă bucur de ce spui de Vera 53, mă gândesc mult la ea, săraca.
Cu mult drag și pe curând.
Ileana.
***
Sanatorium Mentruslorum 54
Carte poștală ilustrată, reprezentând o imagine aeriană a castelului din Sonnberg, expediată
în 7.II.38 către „Dna Dimăncescu. 50 Str. Av. Sănătescu. Parcul Domeniilor. București.
Rumänien”. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
47
În text: fii.
48
Luna curentă: februarie 1938.
49
În text se repetă: cu Mama. Eliminat de editor.
50
Carte poștală ilustrată, reprezentând imaginea unei gravuri a castelului din Sonnberg,
expediată în 10.II.38 către „Doamna Alice Dimăncescu. 50 Str. Av. Sănătescu. Parcul
Domeniilor. București. Rumänien”. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
51
În text: fii.
52
Grădiniță (limba germană).
53
Vera Asker (m. 1985), tânără de origine suedeză, recomandată de Legația Suediei la
București reginei Maria, pentru masaje și gimnastică. Soția căpitanului Dimitrie Mavrichi
(n. 1897), cu care a avut un fiu, Mircea (n. 1928).
46
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Merano. 25 feb[ruarie] 193855
Dragă Alice,
Mulțumesc foarte mult pentru scrisoarea ta care m-a urmărit aci, unde sunt
fericită să spun c-o găsesc pe Mama foarte bine și mulțumită. E un colț minunat
aci, fiind plin de soare, cu munți înalți în împrejurimi, e multă liniște și sanatoriu[l]
e afară din oraș și nu auzi nici un sunet, e pentru reconvalescență ideal. Am avut
fericirea să fim aci împreună Elisabeta, Nicolae și eu. Mama, fericită să aibe
copii[i] cu dânsa; azi ceilalți doi pleacă, iar 56 eu rămân zece 57 zile, apoi plec și
revin iar.
Desigur, poți veni la 3 aprilie; nu știu dacă voi fi acolo, totul depinde de
Mama și cum merg lucrurile58 cu dânsa, dar camera ta și a lui Teti sunt rezervate la
„Erholungsheim Sonnberg” pentru 3 aprilie! Mă bucur colosal că te voi avea acolo;
între timp, strânge energie să poți pleca cu bine.
Noi, toți, suntem extrem de bine; mi-e deja un dor nebun după copii, dar ce
să-i faci, așa e pe acest pământ. Data viitoare când vin aci am să-l aduc și pe
Ștefan; Mama se bucură și ea să-l aibe aci.
Miss Marr e și dânsa aci, lucru foarte agreabil pentru noi. Ea, Anton și eu
facem bune plimbări, sunt multe locuri frumoase de vizitat. Castele 59 și munți peste
tot locul.
Călătoria încoa a fost minunată; am venit cu mașina, trecând uneori prin
munți de zăpadă; am fost fericiți să vedem aceste locuri clasice ale Tirolului în
mantia de zăpadă sclipitoare.
Ce lucruri mari se petrec în România, să fie cu binecuvântarea Domnului,
mi-e dor de mai bine! În Austria e mai nedumereală, nimeni nu știe cum și ce fel
exact 60 ; cum zice românul: ferească Dumnezeu de mai rău! Om vedea ce-om
vedea. Altfel, nimica nou.
Te-mbrățișez cu dor.
Ileana.
***

Lectură improbabilă.
Scrisoare către Alice Grunau-Dimăncescu. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
56
În text: iari.
57
În text: 10.
58
În text: lucrurilele.
59
În text: casteluri.
60
În text: exzact.
54
55
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[31 martie 1938]61
Mulțumesc pentru ultima ta scrisoare. Tare mult ai avut de suferit cu
copii[i] tăi. Se vede, scrisorile noastre s-au încrucișat. Sper, în curând, s-aud că vei
putea călători62.
Tocmai revin de la Meran[o], unde am fost pentru două zile cu Mama, care
e mult mai bine; a început să facă mici plimbări cu mașina și pe jos, care o bucură
mult. Puterea îi crește încet, dar sigur. A fost o mare mângâ[i]ere pentru mine s-o
văd așa.
Cu mult drag.
Ileana.
***
[16 aprilie 1938]63
Mulțumesc pentru scrisoare; da, 8 mai s-ar potrivi destul de bine, căci cred
că voi fi64 acasă atunci. La 1 [mai] e nunta lui Kira 65 la Berlin. Mă bucur mult la
gândul de-a te avea aicea; îți va face mult bine.
Sunt foarte ocupată zilele astea, așa că iartă-mă că nu scriu mai mult.
Din toată inima îți zic și eu pentru tine și ai tăi: Christos a Înviat!
Ileana.
Multe felicitări lui Radu.
***
12 mai 193866
Carte poștală ilustrată, reprezentând o mică imagine a Flexenstrasse, Vorarlberg, expediată
în 31.III.38 din Hollabrunn către „Dna Dimăncescu. 50 Str. [Av.] Sănătescu. Parcul Domeniilor.
București. Rumänien”. Ajunsă la destinație în 2 aprilie 1938. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
62
În text: călătorii.
63
Carte poștală ilustrată, reprezentând o mică imagine a lacului din Steiermark (Stiria),
expediată în 16.IV.38 din Viena către „Dna Dimăncescu. 50 Str. Av. Sănătescu. Parcul
Domeniilor. București. Rumänien”. Ajunsă la destinație în 19 aprilie 1938. [Colecția VladAndreas Grunau].
64
În text: fii.
65
Marea ducesă Kira Kirillovna a Rusiei (9 mai 1909-8 septembrie 1967), a doua fiică a
marelui duce Kiril Vladimirovici al Rusiei și a prințesei Victoria Melita de Saxa-Coburg
și Gotha. S-a căsătorit cu prințul Luis Ferdinand al Prusiei (9 noiembrie 1907-26 septembrie
1994), cu care a avut șapte copii.
61
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Dragă Sake,
Îmi pare nespus de rău că ai avut iar atâtea necazuri; da, cu adevărat, a fost
un an greu și ciudat. Cred că și vremea a fost afectată de atâta durere și amărăciune; azi e mai frumos aci, cerul e albastru, păsările ciripesc și cântă, soarele arde,
numai vântul ta[i]e încă cu un suflet67 rece. Totuși e multă pace și te umple cu speranța
că și oamenii își vor regăsi echilibru[l].
Ce greu dacă Nelly e mereu plecat și se-ntoarce obosit și tăcut; eu cred că
lumea toată trece printr-o criză de nervi și, deci, trebuie s-avem răbdare unul cu
altul și să ne iertăm multe. Lumea nu mai e cu totul responsabilă pentru tot ce face
și spune. Trecem prin timpuri exagerate68 și unul69 din marile pericole de70 (...)71
supra organizare și diverse ocupații; e distrugerea (...) cămin. Căci la un membru,
ba altul, al familiei (...) la o întrunire sau ceva în afară de ocupația zilnică, școală,
birou sau slujbă.
Eu m-am distrat teribil de bine la Potsdam, unde eram peste 70 de membri72
ai familiei! La Doorn73 nu am fost, căci nu era loc, dar am mai rămas două74 zile la
Potsdam, unde toți au fost mai mult ca buni și drăguți cu noi. A fost un binecuvântat
concediu, căci, deși aici e multă pace, la Sonnberg, aveam nevo[i]e de un schimb
de idei.
Mama, din nefericire, a fost iar foarte rău, poate mai rău ca oricând; acum
însă 75 a trecut și-i merge iar bine. Poimâine pleacă la Dresda, pentru care lucru
mulțumesc lui Dumnezeu, căci cred că acolo sunt doctorii conștiincioși. Neglijența
doctorilor noștri este fără nume! Vom merge și noi acolo, dar vom sta la un hotel,
să n-o obosim; iau și copii[i], să pot sta mai mult. Plec, probabil, peste o săptămână.
Vom reveni, deci, la sfârșitul lunei și poate până atunci s-au normalizat și la tine
lucrurile și vei putea veni, în fine, pentru odihna așa de mult dorită și meritată.

Scrisoare către Alice Grunau-Dimăncescu, pe hârtie cu antet: SCHLOSS SONNBERG
BEI HOLLABRUNN N. Ö. TEL: HOLLABRUNN 19. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
67
Așa în text. Probabil, principesa Ileana a vrut să scrie suflu.
68
În text: exzagerate.
69
În text: una.
70
Inițial era scris: pentru, tăiat.
71
Un fragment din scrisoare este rupt, pe trei rânduri, în dreptul câte unui cuvânt.
72
În text: membrii.
73
În text: Dorn. Doorn, oraș în Olanda, unde se află conacul Huis Doorn, care a fost reședința
din exil (1919-1941) a fostului împărat Wilhelm al II-lea al Germaniei, azi transformată
în muzeu național (deschis publicului în 1956).
74
În text: 2.
75
În text: îsă.
66
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Noua guvernantă cred că va reuși bine, e foarte drăguță și liniștită, are ceva
superior. Copii[i] o iubesc și, mai ales, cu Ștefan se pricepe, ceea76 ce era foarte necesar.
Acum vin copii[i] și trebuie să mă ocup de ei.
Te sărut cu mult drag.
Ileana.
***
[19 mai 1938]77
Aci vremea a devenit minunată și sper că și la voi a devenit la fel și că, cu
venirea soarelui, și nenumăratele tale necazuri vor sfârși. Biata Teti. Cred, însă, că
acuma răul cel mare a trecut.
Eu și cu toți copii[i] plecăm la Dresda mâine, pentru trei 78 săptămâni.
Mama a sosit acolo cu bine și e foarte mulțumită și se simte deja mult mai bine,
slavă Domnului79.
Cu drag.
Ileana.
***
Sonnberg
26 iunie 193880
Dragă Sake,
Cred că o scrisoare81 de-a mea de la Dresda s-a pierdut, în care-ți spuneam
să vii, chiar de e numai pentru un scurt timp, să te odihnești la mine, dar se vede că
n-a fost să fie așa! Acum îți propun să vii în august, dacă, natural, stai numai luna
iulie la Balcic, la Villa Isprava, pe Wörthersee, dar acolo n-am loc și pentru Teti
(poate asta e mai bine pentru tine). Ce zici? E tare frumos acolo și ai vedea ceva
nou. Cum îți convine. Eu cred că voi veni în țară pe la sfârșitul lui sept[embrie].

76

În text: cea.
Carte poștală ilustrată, reprezentând imaginea unui interior al castelului din Sonnberg,
expediată în 19.V.38 către „Dna Dimăncescu. 50 Str. Av. Sănătescu. Parcul Domeniilor.
București. Rumänien”. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
78
În text: 3.
79
În text: Dlui.
80
Scrisoare către Alice Grunau-Dimăncescu. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
81
În text: scrisoarea.
77
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Desigur, de preferi să vii la mine în noiembrie82, te primesc cu plăcere, dar nu mai
e frumos atunci aci. Iarna e foarte lungă în părțile 83 astea.
De la Mama am vești din ce în ce mai bune și satisfăcătoare. Cred că va
pleca-n Țară pe la 15 iulie, la Sinaia și Bran. Sanatoriu[l] Lahmann[s] 84 e foarte
simpatic și prof. Störmer85 excelent și, mai ales, cinstit! Când mă gândesc la toată
suferința inutilă a Mamei din cauza medicilor, mi se face părul măciucă!
Am fost acolo cu copii[i]; acum suntem toți aci, unde e delicios; în fine, ne
putem bucura de grădină, de bazin86 și de viața pașnică de aci. A fost un an atât de
greu și vremea era influențată de zbuciumul oamenilor. Acum, încet, se liniștesc
lucrurile sau poate ne-am obișnuit! Să o știu pe Mama iar87 cu bine acasă va fi88 o
mare ușurare. Prof. Störmer merge cu dânsa pentru un timp, în orice caz.
Mulțumesc pentru urările făcute lui Dominic; e un copil plin de soare, stă
acum bine-n picioare, dar nu caută să umble; de altfel, nici nu-i nevo[i]e, acum e
prea greu, peste 11 kg și nu-i deloc gras. Ceilalți cresc frumos. Minola e un înger
de cumințenie și tare frumoasă. Alexandra e un ștrengar, Ștefan începe să-și simtă
puterea bărbătească și se luptă cu autoritatea; nu-i rău, dar are ideile lui. Azi,
săracu՚, a călcat pe o greblă și nu poate merge; îi e foarte milă de el însuși!
Ce bine îți va face Balcicul; ai suferit peste măsură anul acesta și de aceea
sper mult de tot că vei veni la mine în august și poți sta până-n sept[embrie], când
plec în Țară.
Cu mult drag.
A ta
Ileana.
***
22 iulie 193889
Alice dragă,
Nu-ți pot spune ce mult, ce adânc m-a mișcat scrisoarea ta. Ai găsit
cuvintele ce au exprimat tot ce e în inima mea. Da, Alice, trăiește cum nu trăia
82

În text: Nov.
În text: părțiile.
84
Dr. Lahmann Sanatorium din Bad Weisser Hirsch, Dresda.
85
Dr. Adolf Störmer, medic-șef al Sanatoriului dr. Lahmann.
86
În text: basen.
87
În text: iari.
88
În text: fii.
89
Scrisoare către Alice Grunau-Dimăncescu, pe hârtie cu chenar negru și cu antet
PALATUL COTROCENI, surmontat de stema regală. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
83
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când era între noi, mare, demnă și liberă, simt că-și desfășoară aripile ca altădată.
Azi dimineață, îngenunchiată 90 lângă ea, era devreme, un vânt proaspăt intra pe
ferestre, era atâta pace, atâta armonie 91, eram singură cu ea, în afară de gardă. Am
simțit atunci cum nimica niciodată nu ne-a despărțit și că și această tăcere a ei era o
logică continuare. Era așa de aproape și-i înțelegeam dorințele și voința ca și cum
mi le-ar fi92 grăit. Durerea mi s-a liniștit și am regăsit puterea, răbdarea și priceperea
să continui mai departe.
Desigur, dragă Alice, aș fi93 fericită să te văd, dar nu trebuie să-ți încerci
sănătatea peste măsură. Dacă nu te simți destul de bine, nu-ncerca, căci zilele mele
sunt foarte pline și grele; poate miercuri ar fi cel mai potrivit, dar fă cum vrei și,
mai ales, nu te obosi94. Știu cât mă iubești și asta mi-e destul.
Ileana.
***
Villa Isprava
Pritschitz am Wörthersee
22 aug[ust] 193895
Dragă Sake,
Pentru buna scrisoare ce părea a-mi aduce o adiere din Balcic mii de mulțumiri.
Aci sunt și eu lângă apă, deși nu marea are ceva cald și pașnic care-mi face
bine. Copii[i] se bucură mult și se bălăcesc tot timpul. Eu înot 96 și merg cu vele97,
dar nu am multă energie; prefer să stau și să privesc, citesc, dar nu mult, am mult
de scris, dar îmi vine greu; sunt încă amorțită, deși simt clar că Mama nu a murit și
știu că viața e Iubire și că amândouă sunt nep[i]eritoare. Deși sunt atâtea lucruri
triste și atâta gelozie98 care-mi umple sufletul de durere.
Am fost o dată la Bled la dejun, apoi pentru trei zile la Brdo, la Prințul99 Paul,
care e nespus de bun cu mine.
În text: agenunchiată.
Inițial era scris: atmosferă, tăiat.
92
În text: fii.
93
În text: fii.
94
În text: obosii.
95
Scrisoare către Alice Grunau-Dimăncescu, pe hârtie cu chenar negru. [Colecția Vlad-Andreas
Grunau].
96
În text: înnot.
97
În text: velle.
98
În text: gelosie.
99
În text: Prinzu. Este vorba de Paul (Pavle) Karadjordjević (27 aprilie 1893-14 septembrie
1976), prinț regent al Iugoslaviei (9 octombrie 1934-27 martie 1941), în timpul minoratului
90
91
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Când ai de gând să vii la Sonnberg. Noi ne-ntoarcem acolo la 5 sept[embrie]
și voi sta până în primele zile din oct[ombrie], când vom merge, dacă [îi] convine
lui Carol100, la Bran. După 29 oct[ombrie] mă-ntorc la Sonnberg pentru iarnă și
primăvară. Deci alege.
Mă bucur că te simți ceva mai bine. Poate când vii la Sonnberg, Radu 101 te
poate întovărăși102 pentru câteva zile. Mi-ar face mare plăcere.
Cu mult drag, te-mbrățișez.
Ileana.
P.S. Am auzit cu bucurie de la Miss Mills că Natalie103 merge la congresul104
W.Y.C.A.105.
***
[29.VIII.38]106
Mulțumesc pentru scrisoare; îți scrisesem la Balcic. Suntem pentru trei107
zile în Veneția; e delicios aicea, îmi face bine, stăm la Meg 108, în palatul ei de vis.
E ceva ireal în acest orășel pe apă.
regelui Petru al II-lea Karadjordjević. Căsătorit în 1923 cu prințesa Olga a Greciei și
Danemarcei (11 iunie 1903-16 octombrie 1997), cu care a avut trei copii.
100
Regele Carol al II-lea al României, fratele principesei Ileana a României.
101
Locotenent-colonelul de cavalerie Radu Paul Grunau (1898-1959), fratele Alicei Grunau.
102
În text: întovărășii.
103
Natalia Slivici.
104
În text: congressul.
105
Y.W.C.A. – Young Womenʼs Christian Association (Asociația Creștină a Tinerelor
Femei), organizație creată în Marea Britanie în 1865.
106
Carte poștală ilustrată, reprezentând Palazetto Taliani din Veneția (cartierul San Stin),
expediată din Veneția, în 29.VIII.38, către „Dna Alice Dimăncescu. Villa Radalicella.
Urlați. Județul Prahova. România”. Ajunsă la destinație, la Urlați, la 1 septembrie 1938.
[Colecția Vlad-Andreas Grunau].
106
În text: agenunchiată.
107
În text: 3.
108
Margareta de Habsburg-Toscana, arhiducesă a Austriei (8 mai 1894-21 ianuarie 1986),
fiică a arhiducelui Leopopd Salvator de Habsburg-Toscana, arhiduce al Austriei, și a infantei
Blanca a Spaniei. Căsătorită în 1937 cu diplomatul Francesco Maria Taliani, marchiz di
Marchio (22 octombrie 1887-16 martie 1968). În 1946 au cumpărat reședința din Veneția
denumită Casino Zane-Habsburg, edificiu situat la câteva zeci de metri de palazzo Zane.
Palatul a fost construit de Marino Zane, între anii 1695-1697, după planurile arhitectului
Antonio Gaspari, decorația interioară purtând semnătura lui Abbondio Stazio (stucaturi),
Andrea Brustolon (scara interioară) și Sebastiano Ricci (fresce). Moștenit de arhiducele
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Mâine mă-ntorc la Isprava109 și la 5 sept[embrie] la Sonnberg.
Cu drag.
Ileana.
***
[26 septembrie 1938]110
Iartă-mă că nu pot scrie mai lung, dar am foarte mult de făcut, căci Anton a
fost chemat la serviciu[l] militar aviație pe opt111; de[i]e Domnul să se-ntoarcă cu
adevărat în acest termen. Eu, deci, am mult de făcut, căci și guvernanta e rechemată
pe trei112 săpt[ămâni] acasă, așa că am destulă treabă; din fericire, mă simt foarte
bine și cu resurse. Copiii113 sunt bine; Dominic merge bine în picioare acum, Ștefan
învață serios cu Dl. Stepanek. Fetițele sunt delicioase.
Vremea e minunată și continui să cred că lumea își va reveni 114 în minți și
că vom avea pace. Se fac manevre multe și avem, din timp în timp, ofițeri și soldați
de găzduit, ceea ce115 îmi face mare plăcere, căci ador armata, am crescut între uniforme
și mi se par[e] cel mai natural.
Îmi pare rău că nu te simți bine și că cu copii[i] tot greu o duci. Încearcă să
nu te frămânți prea mult, gândește mai repede că copii[i] sunt a[i] lui Dumnezeu 116
și că, în dragostea lui, El îi păzește de orice și că tu nu ai de ce 117 te frământa.
Desigur, te voi chema la mine dacă merg la Bran, dar pe ziua de azi nu pot
ști118 dacă vom putea pleca. Văzând și făcând. Adesea mă gândesc la tine cu drag și
mult dor de câteva ceasuri pașnice împreună.
Ileana.
***
Dominic Habsburg-Lothringen, palatul a fost vândut în 2006 Fundației Palazetto BruZane, care l-a restaurat și l-a transformat, din 2008, în Centru al muzicii romantice franceze.
109
Vasul cu care naviga principesa Ileana.
110
Carte poștală tipizată, neilustrată, expediată din Hollabrunn, în 26 septembrie 1938, către
„Dna Alice Dimăncescu. Villa Radalicella. Urlați. Județul Prahova. Rumänien”. Sosită la
destinație, la Urlați, în 30 septembrie 1938. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
111
În text: 8.
112
În text: 3.
113
Scris corect, pentru prima dată cu trei i.
114
În text: revenii.
115
În text: ceace.
116
În text: Dzeu.
117
În text: dece.
118
În text: știi.
257

NARCIS DORIN ION

[octombrie 1938]119
La 11 voi fi120 la Sinaia și apoi [la] Bran; te rog, scrie-mi la Bran nr.121 tău
de telefon și ziua în care poți veni 122 să mă vezi acolo; mă bucur cum nu pot spune
de-a fi iar123 în țară, deși va fi124 tare greu fără Mama.
Cu drag.
Ileana.
***
Sonnberg.
6 dec[embrie] 1938125
Sake dragă,
Mulțumesc foarte mult pentru scrisoarea ta, care așa de mult m-a bucurat,
mai ales că spui că te simți mai bine și că ai pace cu copii[i]; aveai așa de mare
nevo[i]e de aceasta. Ce adevărat că timpul Crăciunului, în ciuda tuturor 126 durerilor,
rămâne ceva așa de minunat.
Eu mă străduiesc să-l fac cât de frumos, căci nu vr[e]au ca cei din jur să
simtă127 golul imens din inima mea și, desigur, încet-încet, e și pentru mine, devine
o bucurie, deși melancolică. Ce mult îmi va lipsi Mama, darurile ei, gândul ei cald,
chemarea la telefon și faptul că-n anul acesta nu-i mai pot dărui nimica; asta era
pentru mine lucrul principal. Nu pot să-ți spun cum îi duc lipsa, zi ce trece devine
tot mai greu.
În grădină am făcut mari plantații de Rododendron128, care fac foarte bine
și mă bucur de florile ce ne vor îmbogăți 129 cu frumusețea lor la vară, dar ce păcat
că nu le mai va vedea Mama.
Carte poștală ilustrată, reprezentând un interior al castelului din Sonnberg, expediată din
Hollabrunn în octombrie 1938 către „Doamna Dimăncescu. 50 Str. Av. Sănătescu. Parcul
Domeniilor. București. Rumänien”. Ajunsă la destinație în 12.X.1938, conform ștampilei
poștale. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
120
În text: fii.
121
În text: no.
122
În text: venii.
123
În text: fii iari.
124
În text: fii.
125
Scrisoare către Alice Grunau-Dimăncescu. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
126
În text: chiuda tutulor.
127
În text: simte.
128
În text: Rohdodendron.
119
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Săraca Lucie, pentru ea a fost o mare eliberare; suferise prea mult; mă
bucur că am fost alături de ea pentru câteva clipe la București și că așa am putut-o
vedea, dar am știut atunci că-i ziceam adio.
Un lucru care iar130 mă-ntristează este că-n acest an nu pot să vă trimit câte
un dar de Crăciun ca-n alți ani; de aceea131, te rog să accepți o mică sumă ce-ți va
da Zwiedi132, să cumperi ce-ți trebuie.
Cu drag mare de tot și mult dor.
Ileana.
***

27 ian[uarie] 1939
Sonnberg133
Dragă Sake,
Drept să spun, nici nu prea știu când ți-am scris ultima oară; așa e la
începutul anului, cu atâtea urări de bine pentru diferitele ocazii. Cred însă că ți-am
spus că am fost plecată la ski lângă Dresda, prima mea „Fahrtnis Blaue” care mi-a
făcut un bine imens. Am fost într-un loc delicios, în apropier[e]a unor oameni de
bine, dar pe care i-am văzut numai la nevo[i]e, adică când mi-era poftă.
Am fost și la Weisser Hirsch 134 , care a fost pentru mine o îngrozitoare
emoție, dar totuși o bucurie, căci am amintiri așa de frumoase de acolo, atâta
armonie, bună înțelegere și speranță. Am stat și mult de vorbă cu prof. Störmer,
care era așa de bun și la care ținea Mama așa de mult. Am avut noi multe de zis și
de ne erau lacrimile135 aproape. Totuși, mi-a făcut mult bine.
Desigur, pe urmă să revin aci la copii, era iar o bucurie. L-am găsit pe Anton
foarte muncit cu afacerile Măsei. E așa de complicat și el se necăjește îngrozitor și
pot face așa de puțin să-l ajut. Apoi, situația sa militară e neclarificată și așteptăm
din zi în zi și nu vine nimica; e așa de greu când nu știi ce te așteaptă și când va
trebui să lași totul baltă pentru trei luni. În fine, va trece și asta.

În text: îmbogății.
În text: iari.
131
În text: deaceia.
132
Generalul Eugen Zwiedineck (21 februarie 1886-29 august 1956), aghiotantul și
secretarul particular al reginei Maria a României.
133
Scrisoare către Alice Grunau-Dimăncescu. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
134
Clinica de lângă Dresda, în care a fost internată regina Maria a României.
135
În text: lacrimilele.
129
130
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Eu lucrez la dispensar cu un doctor și ideile N.S. Trebuie să spun că ajută
enorm pe săraci, dar altfel sunt lucruri [pe] care eu, desigur, nu le găsesc chiar așa
de ușoare.
Vremea e cam posomorâtă, așa încât chiar pictura și sculptura sunt grele în
lumina neclară; totuși lucrez cât pot și mă bucur mult.
Știi că Ștefan merge acuși la școală; e lege, dar lui îi place, pare să se
distreze bine; de învățat, învață puțin, dar îl mai șlefuiește dl. Stepanek acasă. Sunt
46 de elevi în clasă, încât nu e de mirat dacă profesoru[l] nu ajunge la toți odată.
Cu mult drag,
Ileana.
***
Sonnberg.
6 martie 1939136
Dragă Sake,
Mulțumesc foarte mult pentru scrisoarea adusă de Muc Sănătescu; n-au
venit aci afară, căci veneam eu la Viena 137 și i-am primit la Frau Koller138. Mi-a
spus că aveai mare grijă din cauza mea, că nu scrise[se]m; eu cred că o scrisoare
sau chiar mai mult s-or fi139 pierdut; se întâmplă destul de des. E drept însă că nu
am scris mult, căci totul nu pot spune. Pot ...tat140 unele din cuvintele tale.
Anton e mai mult preocupat decât ocupat; așa era, mai ales. Bărbații, cred,
se descurajează mai iute decât noi, au mai puține resurse de rezistență; așa, uneori,
pentru mine nu a fost ușor unde am în mine, în orice caz, o așa de mare durere și
lipsă. Totuși, acum merg lucrurile mai bine; am fost la Berlin o săptămână și acolo
a mers totul bine. Acuma, Anton e la cazarmă; am primit ieri prima scrisoare; zice
că toți sunt foarte cumsecade cu dânsu[l], dar că e enorm de mult de făcut și sentinde coarda efortului fizic și intelectual până la ultima tensiune. Nu are „ausgang”141
decât după 4 sau 5 săptămâni, așa că nu pot merge să-l văd. E prima oară că suntem
despărțiți pe atâta timp de când ne cunoaștem. Odată că ajunge să fie subofițer și,
în fine, ofițer, va fi mai ușor; între timp, îți poți închipui.

Scrisoare către Alice Grunau-Dimăncescu. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
În text: Vinna.
138
Ilse Koller, guvernanta copiilor principesei Ileana.
139
În text: fii.
140
Un fragment din scrisoare este rupt în zona acestui cuvânt.
141
Ieșire (limba germană).
136
137
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Copii[i] sunt bine; Ștefan are note foarte bune, dar cum sunt 46 de copii în
clasă nu prea învață mare lucru, dar Stepanek îl mai lustruiește acasă. Scrie foarte
frumos, are talent la matematică și desen 142. A devenit delicios în ultimul 143 timp.
Minola e delicioasă și, deși iubita, tuturor144, nu-i răsfățată. Alexandra îmi cam dă
de furcă. Dominic e încântător.
Îmi pare rău că te simți mereu așa de prost, dar să nu-ți închipui, te rog, că
aceasta e starea ta normală. Desigur, știi că la Sonnberg poți veni oricând; chiar mi-ar
face mie bine acuma că sunt atât de singură. Ce zici? Poți? Aci te poți odihni cumsecade
și cred că de aceasta ai cea mai mare nevo[i]e.
Am auzit la Viena o frumoasă conferință C.S., care mi-a făcut mult bine și
care m-a ajutat să trec un urât hop; mai sunt multe de vindecat în gândul meu și nu
merge întotdeauna.
Și eu mă gândeam că era cam pe timpul acesta că te cununasem, dar ziua n-o
mai știam. Da, ce vremuri frumoase trăiam noi atunci, ce pace domnea! Azi totul se
frânge parcă cu cruzime și oricât de retras ai fi și cât de modest ai dori să-ți duci
viața ești târât în vâltoare și nu ți-e permis să nu [i]ei parte; asta găsesc eu așa de
greu de a[c]ceptat. Dar bun e Dumnezeu și va trece și aceasta.
Cu mult drag.
Mama Pufy.
***
[5 aprilie 1939]145
Sărbători Fericite vă doresc la toți din mica casă albă. Noi suntem fericiți,
căci A[nton] are zece146 zile concediu; vremea a devenit, în fine, caldă; sper că va ține.
Toți o ducem bine.
Christos a Înviat!
Ileana.
***
18 mai 1939147

142

În text: desemn.
În text: ultimult.
144
În text: tutulor.
145
Carte poștală ilustrată, reprezentând terasa unei case și o piscină, expediată din Hollabrunn,
în 5.IV.39, către „Dna Maior Dimăncescu. 50 Str. Av. Sănătescu. Parcul Domeniilor.
București. Rumänien”. Sosită la București în 8 aprilie 1939. [Colecția Vlad-Andreas
Grunau].
146
În text: 10.
143
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Dragă Sake,
Drept să spun, nu-mi dădusem seama că trecuse atâta timp de când nu-ți
scrisesem, dar, știu eu, am avut atâtea de făcut și am fost și mult pe drumuri, încât a
trecut vremea.
Mă bucur că te poți mereu gândi la Sonnberg ca la ceva frumos; cred, cu
adevărat, că este; acum, cu stânjeneii148, bujorii, rododendron[ii] și azaleile în floare,
e ceva minunat; e atâta pace și odihnă aci. Copii[i] sunt bine și cresc mereu; cam
am de furcă cu ei, căci tot nu am găsit pe cineva s-o înlocuiască pe englezoaică. Miss
Marr a fost aci două 149 săptămâni, foarte drăguță și plină de umor și curaj, ca
întotdeauna. Am profitat de prezența ei pentru a mă duce zece 150 zile iar151 la Berlin
să văd pe Anton și să caut să scap lucrurile soacrei. Mi-a mers, în genere, bine.
Sarcina, acum c-au trecut primele trei 152 luni, e destul de ușoară și sunt foarte
(...)153; de altfel, și trebuie să fiu, am așa de mult de făcut tot timpul. Ludwig e și el
la armată, așa că și mașinile154 le am acuși în grijă; sper că nu vor cere ceva în acest
timp! (afară de benzină); în tot cazul, voi întrebuința una câte una și, cum o avea
una ceva, o bag la garaj și iau alta! Anton se-ntoarce la 1 iunie; la 7 iulie visez să
mă găsesc la Bran. Să dea Domnul să fie așa.
Și eu m-am bucurat așa de mult pentru Christine155; atât de rar doi oameni pe care-i
stimezi la fel se găsesc; sper că vor avea mulți ani pașnic[i] să se bucure de fericirea lor.
Tare rău îmi pare că tot așa de tulburată ești. Poate poți veni iar la Bran să
te mai odihnești puțin. Vino însă singură, căci cred că ar fi mai bine pentru tine.
Aș avea încă foarte multe de zis, dar am încă șase 156 scrisori ce trebuiesc
terminate azi. Am și toată corespondența lui Anton și la finanțe și impozite 157 nu
prea mă pricep; îmi trebuie ceasuri să mă descurc.
Cu mult, mult drag.
Ileana.
***

Scrisoare către Alice Grunau-Dimăncescu, pe hârtie cu antet: SCHLOSS SONNBERG
BEI HOLLABRUNN N. Ö. TEL: HOLLABRUNN 19. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
148
În text: stânginei.
149
În text: 2.
150
În text: 10.
151
În text: iari.
152
În text: 3.
153
Scrisoarea este ruptă în dreptul unui cuvânt.
154
În text: mașinele.
155
Christine Galitzi, ultima secretară a reginei Maria a României.
156
În text: 6.
157
În text: imposite.
147
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[23 mai 1939]158
Pentru bunele urări, mie și Alexandrei, mii de mulțumiri. Am avut fericirea
vizitei „în zbor” a lui Anton, care era cel mai frumos dar ce mi-l putea face.
Cu drag.
Ileana.
***
[17 iunie 1939]159
Cum o mai duceți voi toți? Voi fi160 la Bran la 7 iulie. Te rog, scrie-mi
acolo când poți veni 161 să mă vezi. Eu și copii[i] am avut pojar, dezgustător 162
lucru, eram și cât pe aci să pierd pe No 5163, dar a trecut și aceasta. Mă bucur acum
de mersul în țară.
Cu drag.
Ileana.
***
Bran.
7 iulie [1939]164
Dragă Sake,
Peste două, trei zile vei fi iar 165 în Țară și mă bucur că ne vom vedea
curând. M-am gândit că cel mai bun ar fi 166 dacă ai veni167 pentru două săptămâni
Carte poștală ilustrată, reprezentând două lebede pe lac, probabil la Sonnberg, expediată
din Hollabrunn, în 23.V.39, către „Dna Maior Dimăncescu. 50 Str. Av. Sănătescu. Parcul
Domeniilor. București. Rumänien”. Sosită la București în 26 mai 1939. [Colecția VladAndreas Grunau].
159
Carte poștală ilustrată, reprezentând o gravură a castelului din Sonnberg, expediată din
Hollabrunn în 17.VI.39 către „Dna Alice Dimăncescu. 50 Str. Av. Sănătescu. Parcul Domeniilor.
București. Rumänien”. Din a doua ștampilă nu se poate citi data exactă a sosirii la
destinație. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
160
În text: fii.
161
În text: venii.
162
În text: desgustător.
163
Maria-Magdalena, al cincilea copil al principesei Ileana.
164
Carte poștală ilustrată, reprezentând-o pe regina Maria pe terasa castelului Bran. Nu a
fost trimisă cu poșta.
165
În text: fii iari.
166
În text: fii.
167
În text: venii.
158
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cu copii[i] să profitați cum se cade 168 de aerul de munte. Vă dau camere jos 169, nu
în castel, căci, cum aștept și alți oaspeți, nu te pot găzdui atâta timp în el, dar jos
oricât timp dorești poți sta. Chiamă-mă la telefon până la 8:30 și de la 18:30 în sus
să putem aranja totul în modul cel mai avantajos pentru toți.
Cu drag și bucuria de-a te revedea.
Ileana.
***
Banloc.
19 aug[ust] 1939170
Dragă Alice,
Am făcut o călătorie bună, deși drumurile lasă cu adevărat foarte mult de
dorit, dar le-am suportat extrem de bine. Te-am binecuvântat la Tr. Severin pentru
gândul vaporului; era ideal și ne-am putut bine odihni. Aci171 e ceva ideal, un fel de
vis. Elisabeta e foarte drăguță cu noi. E[a] se poartă corect și politicos, eu zâmbesc
în mine! A fost un înger tot drumul, plin de răbdare și atenție. Am vorbit mult și
des de tine. Copii[i] au fost cuminți săracii, că tare era lung drumul. Am găsit aci
două172 scrisori de la Anton; nenorocitul, e muncit peste măsură, dar, în fine, zboară.
Cu mult drag și de la E173.
Ileana.
***
[august 1939] 174
Dragă Sake,

168

În text: cumsecade.
În clădirile ansamblului arhitectonic Vama Medievală Bran.
170
Scrisoare către Alice Grunau-Dimăncescu, pe carton de format carte poștală, cu monograma
Principesei Elisabeta a României. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
171
Conacul contelui Jenö Karacsonyi din Banloc (județul Timiș), cumpărat în 1936 de principesa
Elisabeta a României și transformat în reședință de vară.
172
În text: 2.
173
Personaj neidentificat. În scrisorile din 11 octombrie 1939, 24 mai 1940 și 1 februarie 1941
apare scris: Eb, pentru ca în scrisoarea din 23 februarie 1941 să apară scris: E. În scrisoarea
din 10 decembrie 1942 principesa Ileana îi destăinuie prietenei sale prenumele acestui
prieten: Eberhard.
174
Scrisoare pe carton de tip carte poștală, cu antet: BANLOC (în partea dreaptă) și
monograma principesei Elisabeta a României (în partea stângă). [Colecția Vlad-Andreas
Grunau]. Scrisă în luna august 1939, în care principesa Ileana a stat câteva zile la
reședința principesei Elisabeta din Banloc. Vezi scrisoarea din 19 august 1939.
169
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Mâine părăsesc Țara și tare greu îmi mai este; a fost tare frumos aicea și
plimbările făcute cu Elisabeta peste câmpii și în păduri mi-a[u] mai îndrăgit un nou
colț al Țărei. Ce rădăcini175 adânci avem în țara în care ne naștem 176.
Alătur un plic, pe care te rog să-l ții pentru Eberhard, când va veni iar 177 în
București.
Multe aș178 zice, dar nu pot. Tu, însă, știu că pricepi. Un lucru mă bucură, voi fi179
mai aproape de Anton.
Cu mult, mult drag și veche180 prietenie.
Ileana.
***
Sonnberg.
8 sept[embrie] 1939181
Numai un cuvânt să-ți spun, că cu noi aci totul e bine; vremea e o minune,
copii[i] sănătoși și am pentru ei o tânără persoană cum nu puteam visa mai bine. Eu
mă simt bine, am fost la doctor și am făcut analizele; nu a găsit nimica, sunt în
perfectă stare din toate punctele de vedere.
Anton e departe și asta e greu, dar l-am văzut de două ori și era bine. Ce
greu e pentru femei, dar bun e Dumnezeu cu noi și ne va reuni. E. cred că încă pe
loc, veștile182 vin încet.
Cum îți merge? Scrie-mi o c.p183. din când în când.
Cu mult drag de la noi toți.
Ileana.
***
Sonnberg.
15 sept[embrie] 1939184

În text: rădăcim.
În text: naștept.
177
În text: venii iari.
178
În text: ași.
179
În text: fii.
180
În text: vechie.
181
Scrisoare pe carte poștală imprimată, fără ilustrație, expediată din Hollabrunn în 8.IX.39
pe adresa: „Dna Alice Dimăncescu. 50 Str. Av. Sănătescu. Parcul Domeniilor. București.
Rumänien”. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
182
În text: veștiile.
183
Carte poștală.
175
176
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Dragă Alice,
Mulțumesc mult de tot pentru c.p. de la 11.9.39. Mă bucur că ai primit
scrisoarea mea. Aci ne merge bine; zilele se scurg pentru mine în cea mai mare
parte în așteptare, ca pentru alte sute de femei. Ieri am avut fericirea, spre seară, ca
o pasăre să aterizeze la noi cu Anton. A petrecut noaptea aci. Pricepi bucurie! În
zori a plecat iar îndărăt la datorie; zboară mult, dar nu e în direct pericol, dar
avansează mereu, așa că legătura va deveni mai grea; până acum a fost ușoară.
Aci totul e bine, vremea a fost ideală, dar de două zile s-a întunecat; ploaia,
însă, a fost binevenită, pentru câmp și flori. Trandafirii mei sunt o minune.
Alătur o vorbă pentru Zwiedi, care nu pare să primească absolut nimica de
la mine; expre o pun deschisă.
Cu mult drag.
Ileana.
E. e de marți concentrat, dar unde nu știu. Aștept mereu vești. Aștept, asta
e ocupația zilnică185.
***
21 sept[embrie] 1939186
Dragă Sake,
Mii de mulțumiri pentru buna scrisoare și aceea 187 de la Natalie. Te rog să
împărtășești această scrisoare și cu Laetiția 188 și cu cine ar189 mai putea interesa,
Noêlle Racoviță și alții.
Mie îmi merge bine, deși am fost pusă la destule eforturi în ultimul timp,
fizice și altfel. Totuși, totul e normal și în regulă. Aștept, la aceasta s-a redus cea mai
mare parte din190 existența191 mea și caut să am gânduri de pace, de mulțumire și
Scrisoare către Alice Grunau-Dimăncescu, pe carton neimprimat, de format 11 cm x
17,5 cm. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
185
Fraza aceasta este scrisă, ca un post scriptum nemarcat, pe prima pagină a scrisorii, în
partea superioară, dreaptă.
186
Scrisoare către Alice Grunau-Dimăncescu, pe hârtie cu antet: SCHLOSS SONNBERG
BEI HOLLABRUNN N. Ö. TEL: HOLLABRUNN 19. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
187
În text: aceia.
188
Laetiția Constanța Lucasievici (1900-1998), pictoriță. A fost a doua soție pictorului Jean
Al. Steriadi (din 1948).
189
În text: are.
190
În text cuvântul este tăiat.
184
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armonie. Pe Anton l-am văzut iar, era în drum de serviciu, dar am petrecut un bun
timp împreună, mulțumită ceței! Acum aștept iar vești; de șase192 zile nu mai am,
înseamnă că e mai departe și poșta merge când se nimerește. Copii[i] bine; Ștefan a
început școala la Sonnberg, cred că-i place. Am o persoană delicioasă cu copii[i]
acum și sunt foarte mulțumită.
Vremea e de toamnă, dar merge. Daliile193 și trandafirii sunt o minune. Pacea
din Sonnberg e tulburată numai de Radio; eu nu-l prea ascult, las aceasta altora.
Am lucrat multe lucruri drăguțe pentru cel ce vine. Am avut noroc să mai
pot cumpăra ceva lână.
Altfel, nimica nou, aștept copilul și vești...
Cu mult drag ție [și] la194 toți.
Ileana.
***
[august 1939]195
Am putut vedea pe Anton, mergând eu la el; Eberhard e și el acolo, așteaptă.
Eu mă-ntorc prin aer acasă, unde totul e în ordine.
Mă simt foarte bine.
Drag.
M.P.
***
[Sonnberg. octombrie 1939]196
(...) personal, dar cred că nu-i va fi cu putință197, căci am auzit azi că se
mută diametral opus.
Îmi merge extrem de bine; fetița 198 crește, se rotunjește și începe să mă
privească cu ochi mari, albaștri.

În text: exzistența.
În text: 6.
193
În text: dahlile.
194
Cuvântul la se repetă în text.
195
Carte poștală ilustrată, reprezentând un avion al companiei Deutsche Lufthansa, expediată
în august 1939 „Dsale Doamnei Dimăncescu. 50 Str. [av.] Sănătescu. Parcul Domeniilor.
București. Rumänien”. Scrisă cu creionul și ajunsă la destinație în 1.IX.1939. [Colecția
Vlad-Andreas Grunau].
196
Fragment de scrisoare adresată Alicei Grunau; s-a păstrat doar pagina a doua, pe carton
neimprimat, de format 11 cm x 17,5 cm. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
197
În text: fii cu putiință.
191
192
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Altfel, nimic nou.
Cu drag.
Ileana.
***
Sonnberg. 11.X.39199
Dragă Sake,
Mulțumesc mult de tot pentru scrisoarea ta, care așa de bine pricepe despre
ce e vorba și ce eu am simțit în inima mea la nașterea fetiței mele. E foarte dulce
și-mi umple sufletul cu o mulțumire aproape mai mare decât am simțit vreodată200.
Aceasta este fiindcă sunt singură și pentru că am trecut prin atâtea în sarcina
aceasta; am dorit s-o am și azi mă mângâ[i]e cum nimica altceva nu m-ar putea
mângâia.
E aproape o lună de când201 a fost Anton aci; îm[i] scrie cât poate de regulat,
dar tocmai în zilele acestea, unde ar 202 însemna atâta pentru mine, nu am primit așa
des vești; așa că aștept, pe cât pot, cu răbdare, poate vine mâine o scrisoare, poate
vine chiar el. În zilele acestea, trebuie să vie mai aproape de părțile 203 acestea, dar
tot în Polonia.
Eb. a fost, neașteptat, în Viena204 chiar în ziua de 2 oct[ombrie] și după amiaza
a venit la mine foarte emoționat. După o zi, două, a venit iar și a arătat, ca-n noaptea
în care ai fost bolnavă, o mișcătoare pricepere; și o tandrețe față de Magdalena,
care m-a impresionat adânc. Ciudată ființă, plin de neașteptat.
Nașterea a fost ușoară, nu ca a ta cu Teti, dar a mers. Am început la 10
seara cu Blazensprung205 fără dureri; la 12, doctorul și Frau Koller erau cu mine.
Noaptea a trecut cu mici dureri și somn; la 7 m-am sculat, am mers, dar nimic; la
7.30 m-a examinat și mi-a făcut o destinsiune (ce durere!) și o injecție; atunci mam pus pe lucru cu adevărat și la 8.10 a sosit o mică fetiță cu păr castaniu zburlit,
ochi mari, un cap rotund ca o minge și urechiuțe lipite, cântărind 3,320 kg. Sunt
nespus de mândră de dânsa, o am toată ziua lângă mine, numai noaptea e cu Rita.
Maria Magdalena Habsburg-Lothringen, arhiducesă de Austria, născută la castelul din
Sonnberg, în 2 octombrie 1939. Căsătorită în 1959 cu baronul Hans Ulrich von Holzhausen
(n. 1 septembrie 1929).
199
Scrisoare către Alice Grunau-Dimăncescu. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
200
În text: vre՚odată.
201
În text: decând.
202
În text: are.
203
În text: părțiile.
204
În text: Vienna.
205
Naștere (limba germană).
198
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Acum e cam galbenă, dar a început să treacă. E extrem de cuminte, suge și doarme
în mod model. Eu tot model mă comport și-mi revin într-un mod uimitor, azi am
fost sculată și în odaia de alături! Am transformat mica sufragerie într-o wohnzimmer206
pentru Magdalena și mine, căci se-ncălzește ușor. Trebuie să economisim materialul
de foc.
Mii de mulțumiri pentru pachetul trimis; în el era exact ceea ce lipsea cel
mai mult.
Cu mult, mult drag.
Ileana.
***
[8 ianuarie 1940]207
Pentru încântătoarele pachete 208 , pentru toată dragostea arătată mii de
mulțumiri.
Voi căuta să trimit lucrurile mai departe pe calea cea mai sigură. Peste o
săptămână merg cu copii[i] la ski; cred că ne va face la toți bine.
Cu drag, a ta
Ileana.
***
Sonnberg.
24 mai 1940209
Alice dragă,
Abia210 ți-am scris și acuma mă apuc iar211, dar ciudatul nostru de Eb. va
veni la tine și vreau213 să-ți trimit un cuvânt de dragoste și dor. Vorbește-i de
mine cum numai tu poți vorbi, mai ales acuma când mă pricepi sigur mai bine ca
oricând; spune-i unde mă chinu[i]e și că e păcat să se risipească așa cum face; tu
știi, ai văzut destul la Bran. Nici eu nu i-am făcut viața ușoară, făcându-i scene, dar
212

Living-room, salon (limba germană).
Carte poștală ilustrată, reprezentând parcul castelului din Sonnberg, expediată din
Hollabrunn în 8.I.1940 către „Dna Alice Dimăncescu. Str. Av. Sănătescu 50. București.
II. Rumänien”. Sosită la destinație în 19 ianuarie 1940. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
208
În text: packete.
209
Scrisoare către Alice Grunau-Dimăncescu. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
210
În text: abea.
211
În text: iari.
212
În text: venii.
213
În text: vrau.
206
207
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era din durere prea mare. Știu că tu știi de ce țin la el și că, în adâncul lui, o merită.
Tu ești singurul om de la care el ar primi un cuvânt nu de mustrare, dar de clarificare.
Îți trimit un mic dar să-l porți cu tot dragul ce ți-l port eu în inimă și să-ți
aducă noroc și bine.
Poate că am norocul să vin și eu pentru trei zile-n Țară. Ce bine ar fi214!
Te-mbrățișez cu dor și drag mult și mare.
Ileana.
***
Sonnberg.
6 iulie 1940215
Dragă Sake,
Mii de mulțumiri pentru draga ta scrisoare. Desigur că te aștept oricând 216
ți-ar conveni ție, pentru tine am întotdeauna loc. Cred că acuma se vor mai liniști
lucrurile și că vei putea pleca. Eu, cu toată familia, plecăm mâine la Wörthersee și
ne bucurăm grozav de mult. Avem o vreme ideală, să dea Domnul să ție!
Suntem toți așa de mândri și fericiți căci a primit Anton das Eiserne
Kreutz217 cl. II. L-am văzut scurt și parcă niciodată nu ne-am înțeles așa de bine, a
fost minunat. Și pe prietenul „nostru” l-am văzut și a fost totul cât se poate de
armonios, așa că sunt tare mulțumită și fericită! Altfel, am aceleași griji ca și tu.
Copii[i] sunt toți foarte bine. Ștefan și Minola și-au trecut clasele cu o
minunată medie, așa că încep anul viitor școlar în capul clasei lor.
Sper că va fi218 frumos la Bran și că va da roade tot ce faci. Ce mult m-aș219
bucura să fiu cu voi; cine știe, poate tot se poate?!
În orice caz, sper să te văd la mine când îți convine.
Cu drag mult220.
Ileana.
***
Sonnberg.
214

În text: fii.
Carte poștală imprimată, neilustrată, dactilografiată, expediată de „Erzherzogin Ileana.
Sonnberg bei Hollabrun. Schloss” către „Doamna Alice Dimăncescu. Colonia Asociației
Creștine. Poarta-Bran. Rumänien”. Sosită la destinație în 12 iulie 1940, conform ștampilei
de poștă. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
216
În text: ori când.
217
În text: Eisene. Crucea de Fier.
218
În text: fii.
219
În text: m-ași.
220
Scris și semnat olograf.
215
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1 feb[ruarie] 1941221
Dragă Sake,
Doamne, câte și câte s-au petrecut în ultimul timp. Oare ce o fi222 totul,
care sunt dedesubturile223 și ce va mai fi în viitor? Ce faci tu? Și ce e cu Cașin224?
Sunt foarte nedumerită, dar sper și cred că binele va învinge. Că mi-e gândul și
dorul și grija în Țară cred că știi.
Aci, de ieri, liniștea și singurătatea a[u] reluat stăpânire 225 pe Sonnberg și
împrejurimi; un nou val de ostași a plecat, luând cu ei o parte din cugetul și
prietenia mea. Primul lor popas va fi226 în România, departe de orice oraș, și apoi
cine știe unde îi va duce soarta războiului? Atâta durere e pe lumea toată!
Anton a fost cu totul neașteptat acasă pentru trei227 frumoase și armonioase
zile. Eb. mă bombardează cu scrisori și chemări telefonice; nu poate pricepe că s-a
terminat, că m-a istovit și că nu mai e ce stoarce din mine, că acum a venit
momentul în care este nevoie să mi se dea, dacă e să mai dau! Dar azi sunt fericită;
mâine, cu voia Domnului, sosește G 228.; pricepi ce bucurie e pe mine?
Copii[i] sunt bine și cresc mereu. Magdalena acum caută să zică „Danke” și
„Gutentag”229, întinzându-și mânuța cu mare entuziasm230 fiecăruia, de mai multe ori.
Vremea e rece, viscol și neplăcut; vrei numai să te strângi în jurul focului și te
doare inima pentru omul sărac și pentru soldații ce stau afară de pază și nu îi231 poți ajuta.
Tu ai mai avut vești? Unde e și ce o fi232 făcând? Știi dacă pachetul trimis
la W. a sosit cu bine?
Te sărut cu drag și dor; poate vin în martie?!?
Scrisoare olografă către Alice Grunau-Dimăncescu, pe hârtie cu monograma principesei
Ileana a României: o ancoră albastră flancată de doi I și surmontată de coroana regală.
[Colecția Vlad-Andreas Grunau].
222
În text: fii.
223
În text: dedesupturile.
224
Cașin Popescu (22 august 1917 - septembrie 2013), inginer. Al doilea soț al lui Alice Grunau,
cu care s-a căsătorit la 25 ianuarie 1944. Au avut împreună a avut un fiu, Vlad Călin Andrei,
născut la casa familiei Grunau din satul Valea Mieilor (comuna Urlați, Prahova), în 28
iulie 1944; declarat la primăria Urlați la 23 august 1944 și botezat de principesa Ileana a
României.
225
Inițial era scris: posesie, tăiat.
226
În text: fii.
227
În text: 3.
228
Personaj neidentificat, prieten al principesei Ileana, al cărui prenume îl aflăm în scrisoarea
din 10 decembrie 1942: Günter.
229
Mulțumesc și Bună ziua (în limba germană).
230
În text: entusiasm.
231
În text: le.
232
În text: fii.
221
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Ileana.
***
23 feb[ruarie] 1941233
Dragă Sake,
Mulțumesc foarte mult pentru draga scrisoare de la 31 ian[uarie]. Eram
plecată și m-a ajuns la drum în München, unde am petrecut trei234 zile de adâncă
armonie235, precum făcusem și la începutul lunei, aci, în Sonnberg, cu G. (El a fost
numai o dată la București, cu alți camarazi, și i-a părut rău că nu a putut profita să
te vadă și pe tine). Între aceste două perioade de străvezie fericire și pace, mi-am
făcut datoria și am vizitat familia Hohenlohe la Langenburg și pe Mașka 236 la
Amorbach237. În fond, era destul de nostim și interesant, mai ales călătoria în care a
trebuit să schimb des trenul238 și am întâlnit fel de fel de oameni și năravuri!
Mă bucur că ai o viață a ta personală și că ești fericită; mai mult ca sigur, o
vei plăti odată, dar ce ai avut nu-ți poate lua nimeni și ieșim 239 așa de bogate din
așa ceva, chiar de se termină, cum a fost cu E, în dureroasă deziluzie240. Acuma mă
urmărește cu scrisori și telefoane, e trist, cred, dar tot egoist e și cere mereu ceva.
Cu G. nu cred că voi suferi așa ceva; e bun și drept și ceasurile trăite alături de el
sunt o neîntreruptă armonie și pot râde cu atât haz cu el și, tu știi, aceasta e la mine
un lucru destul de rar.
Anton e bine și are noi răspunderi, care îi dau mult de lucru. În martie voi
merge să petrec câteva zile cu el și să petrecem ziua lui împreună. A fost în ian[uarie]

Scrisoare către Alice Grunau-Dimăncescu, dactilografiată pe hârtie cu antet: SCHLOSS
SONNBERG BEI HOLLABRUNN N. Ö. TEL: HOLLABRUNN 19. [Colecția Vlad-Andreas
Grunau].
234
În text: 3.
235
În text: harmonie.
236
Principesa Mașka este marea ducesă Maria Kirillovna a Rusiei (2 februarie 1907-27
octombrie 1951), fiica marelui duce Kiril Vladimirovici al Rusiei (12 octombrie 1876-12
octombrie 1938) și a prințesei Victoria Melita de Saxa-Coburg și Gotha (25 noiembrie
1876 - 2 martie 1936). S-a căsătorit în 25 noiembrie 1925 cu Friedrich Karl, prinț de Leiningen
(13 februarie 1898-2 august 1946), cu care a avut șapte copii.
237
Castel al familiei princiare Leiningen, situat în Odenwald, Bavaria, construit în mai multe
etape (1724-1727, 1830).
238
În text: de tren.
239
În text: eșim.
240
În text: desilusie. Această frază a fost pusă între [] și marcată cu cerneală neagră, de
către principesa Ileana, în momentul în care a corectat și pus diacritice întregului text,
dactilografiat cu tuș albastru.
233
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trei241 frumoase zile aci, mulțumit să fie cu noi; a fost foarte drăguț și ne-am înțeles,
ca întotdeauna, bine sau chiar pot spune mai bine.
Pricep că ai plecat din A.C.F. Toate au locul și timpul lor și pricep că, după toate
câte s-au petrecut, ai nevo[i]e de reculegere și să cauți un nou orizont 242 românesc.
Trebuie să căutăm să pricepem naționalismu[l] în prezent, constructiv și împăcabil
cu evenimentele. Trebuie să ne ținem de idealuri, dar să le acordăm cu posibilul și
cu timpurile pe care le trăim, așa de pline de cruzimi și, în acelaș[i] timp, de sublim
eroism243. Dar binele va cuceri răul, sunt sigură, nu în termeni de Națiuni, ci de Omenie.
Copii[i] sunt bine și veseli și îi găsesc foarte reușiți. Magdalena întrece tot
ce puteam visa, așa e de delicioasă. Nu sunt deloc mulțumită de tânărul preceptor și
l-am concediat; foarte penibil, dar mai bine fără nimeni, decât așa!
Am avut enorm de multă zăpadă, care acuma s-a dus mai toată și, în schimb,
avem veritabile inundații.
Aș244 vrea, dacă toate se împacă cu această idee245, să vin la începutul lui aprilie
în Țară!
Cu mult drag și fii fericită și bucură-te246 din adânc!
Ileana247.
***
1 mai 1941248
Dragă Alice,
E o săptămână de când am plecat din Țară și tot duc cu mine mai departe
raza de lumină ce am primit-o acolo, ca cel mai minunat dar de Paște! Numai un
lucru mă întristează și ăsta este gândul la durerea ta, draga mea prietenă! Ce mult
vroiam de la început să-ți spun, când am văzut calea ce o luai, să te iei 249 în pază,
de-ar fi250 folosit la ceva? Numai prin amară experiență învățăm adevărul, ce bine
te pot pricepe!

241

În text: 3.
Scrisoare este ruptă parțial în dreptul cuvintelor: cauți un nou orizont.
243
În text: eroismu.
244
În text: ași.
245
În text: ideie.
246
În text: bucurate.
247
Semnătura este olografă.
248
Scrisoare către Alice Grunau-Dimăncescu, dactilografiată pe hârtie cu antet embosat:
SCHLOSS SONNBERG BEI HOLLABRUNN N. Ö. TEL: HOLLABRUNN 19. [Colecția
Vlad-Andreas Grunau].
249
În text: ei.
250
În text: dar fii.
242
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În alte circumstanțe, dar cu ace[e]ași durere, am mers pe acelaș[i] drum și
credeam că numai moartea m-ar putea slobozi251; și, vezi, nu a fost moartea, ci viața,
dragostea în forma ei cea mai perfectă. Nu trebuie să dai tot, nu, niciodată, sufletul
trebuie să-și păstreze libertatea; numai atuncea e dragostea perfectă, când rămâne
neatârnată, da, chiar de ființa iubită. Trebuie s-o luăm ca un lucru extra care ne îmbogățește din nou, dar care nu exclude restul lucrurilor care înainte252 ne construiau viața.
Ce greu m-am întors eu la viața de toate zilele! Credeam că nu voi putea,
dar am putut și, după un timp în care eram aproape fără simțire, am înviat neașteptat,
dar253 cu o bună doză de înțelepciune. Dar oare îți servește ție la ceva această254 doză
de înțelepciune? Mi-e teamă că nu! Dar știi că te pricep, te pricep mai bine decât te
pricepi tu singură, căci eu am mers deja mai departe. Soluția o știi, așa cum o știu eu,
dar nu ai încă puterea s-o iei255. Dar, într-o zi, va veni ultima picătură, un lucru de
nimica, și vei lua pasul ce te va dezlega 256. Știu, îți zici, eu am găsit acum altceva;
asta este adevărat, dar atuncea când eu l-am luat, acest pas, nu știam că mă mai aștepta
ceva, credeam că era sfârșiul la toate pentru viața mea lăuntrică.
Sper că ai fost la Elisabeta257; sunt sigură că ți-a fost de mare ajutor. Are
multă inimă și un suflet înțelegător.
Aci am găsit toate bine, copii[i] voioși și plini de sănătate; bucuria de-a mă
revedea era mare și multe au fost istorisirile [pe] 258 care [a] trebuie să [le] ascult;
multe lucruri de văzut și admirat! Bietul Anton e foarte ocupat și mă voi duce să-l
văd pentru un scurt week-end la 10 sau 17 mai. Vremea este foarte dezamăgitoare259,
răcoare și umed, și vegetația foarte îndărăt și nu pare să se grăbească deloc.
Sper, curând, să am vești pe cât se poate de bune de la tine; mulțumesc pentru
scrisoarea trimisă în ultimul moment.
Cu mult drag ție și lui Nelly, pentru care am un respect ce crește afectuos!
Multe și copiilor!
Ileana260.
***
Sonnberg.

251

În text: slobozii.
În text: înnainte.
253
În text se repetă cuvântul: dar.
254
În text: aceată.
255
În text: ei.
256
În text: deslega.
257
Principesa Elisabeta a României, sora mai mare a principesei Ileana.
258
În text: la.
259
În text: desamăgitoare.
260
Semnătură olografă.
252
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27 mai 1941261
Dragă Sake,
M-am bucurat așa de mult să primesc scrisoarea ta din 18 mai; mulțumesc
mult de tot. Ce bine că ai fost la Elisabeta; are multă inimă ascunsă sub aparența ei
de indiferență și sub o bună doză de lene și egoism 262. A suferit și ea în viață și azi
iubește mult și asta face totul.
Eu, dragă, am trecut prin emoți[i] mari, căci îl știam plecat undeva, dar nu
unde, nici pentru ce; fiecare zi a trecut în dureroasă așteptare de vești; în fine, de 21
mai veni o chemare telefonică; până am ajuns să ne vorbim a durat 12 ore, dar în
fine am reușit; a fost o mare bucurie. Ne-am văzut chiar după ce am făcut un drum
de opt263 ore, cu cele mai fantastice peripeții și într-un tren supra plin. Dar am
petrecut o scurtă după amiază în liniștită 264 fericire. Ce îl așteaptă nu știm; de ne
vom mai vedea? Cine știe? Nu-mi pot pune decât toată credința în Dumnezeu!
În fine, s-a înverzit și aicea lumea, avem flori și soare. Copii[i] sunt bine și
foarte veseli. La sfârșitul săptămânei avem iar265 Einquartierung266, probabil cei de
astă iarnă. Bătrânul meu admirator abia 267 așteaptă!
Mă gândesc la tine, la vie268 și mă bucur că ai ales să mergi acolo. Sper că
pacea și munca de acolo îți vor269 aduce echilibrul ce-ți trebuie să te poți bucura cu
adevărat de dragostea ta.
Te sărut cu dor; am nespus de mult de scris, încât iartă că scrisoarea aceasta e
așa de scurtă!
Ileana.
***
Sonnberg.
10.IX.[19]41270
Dragă Sake,
Scrisoare olografă către Alice Grunau-Dimăncescu, pe hârtie cu monograma principesei
Ileana. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
261
În text: ei.
262
În text: egoismu.
263
În text: 8.
264
În text: linistă.
265
În text: iari.
266
Cazare (germană).
267
În text: abea.
268
Via Radallicella a familiei Grunau, de la Valea Mieilor, Urlați (județul Prahova).
269
În text: va.
270
Scrisoare olografă către Alice Grunau-Dimăncescu. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
261
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Mă gândesc des la tine și ce faci cu bucuria și cu durerea ta. Poate îmi vei
scrie odată.
Noi am făcut o călătorie nu prea plăcută, căci timpul a fost îngrozitor, cu
ploa[i]e și vânt. La Banloc am petrecut trei zile pașnice și simpatice. Elisabeta a
fost foarte drăguță cu noi și mi-a dăruit un minunat cal, de care mă bucur nespus de
mult; abia271 aștept să-l am aci! Mă voi făli cu el! A întrebat foarte drăguț de tine și
a zis că, desigur, poți merge la ea oricând, dar eu cred că va mai rămâne mult timp
la Banloc, poate până la Crăciun.
Aci e totul exact la fel, nimica nou, o liniște desăvârșită. Am primit o vizită
ce m-a bucurat nespus de mult, au fost trei zile minunate, calme și fericite pentru
care sunt foarte recunoscătoare 272. Grădina e minunată și mă bucur de ea.
Poimâine plec la Berlin, la Anton, pe cinci 273 zile, apoi revin aci, făcând o
scurtă vizită la întoarcere; diferite lucrur[i] împiedică planul făcut înainte, dar poate
se va împlini în oct[ombrie].
Cașin a plecat în Germania? Oare unde o fi274? Sper că-i merge bine și că e
cu scaun la cap și că știe să aprecieze momentul fără a-l distruge cu ce nu poate fi275.
Îmi pare așa de rău că nu l-am mai văzut pe Nelly. Radu276, probabil, a
început școala. Ai mei au început, fără entuziasm277, îmi pare rău să spun!
Cu sănătatea merge; chestia278 cu bășica s-a liniștit de tot, dar mațele se
poartă279 prost; ce să fac, mereu e câte ceva, până trece și asta!
Cu mult drag te-mbrățișez.
Ileana.
***
Sonnberg.
21 sept[embrie] 1941280
Dragă Sake,

271

În text: abea.
În text: recunăscătoare.
273
În text: 5.
274
În text: fii.
275
În text: fii.
276
Radu-Mihai Dimăncescu, fiul lui Alice Grunau și Ioan (Nelly) Dimăncescu.
277
În text: entusiasmu.
278
În text: chiestia.
279
În text: port.
280
Scrisoare olografă către Alice Grunau-Dimăncescu. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
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Mereu mă gândesc la tine și la ce vei fi281 făcând. E așa de greu să nu ai
vești deloc. Sper să ești cuminte și răbdătoare. Oare cum merge cu învățatul lui
Teti? Alexandra e foarte cuminte, învață bine și la școală și-a găsit locul. Toți trei
călăresc cu bucurie și pasiune. Asta este influența lui Bittermann, de care aprob. El
îmi chesează iapa ca s-o pot călări282 când trece chestia283 (pentru ea și pentru mine,
de altfel).
Am revenit ieri de la Berlin, unde am petrecut zile frumoase și armonioase
la Gatow. Am putut și zări pe drum pe altcineva, așa că sunt foarte284 fericită.
Azi e o zi285 ideală, așa de cald încât stau întinsă la soare și mă odihnesc,
căci, din păcate, sunt cam obosită; nu știu de ce, dar îl duc greu pe acest copil. În
două săptămâni circa voi lua drumul Dresdei să mă consult cu doctorul. Între timp,
vreau să mă odihnesc cu adevărat, rămânănd pe loc, nici la Viena 286 nu vreau287 să
merg. Frau Koller e momentan la Viena cu fata ei, așa că eu sunt singură de tot.
Dar îmi place și asta din când în când; mă bucur, însă, la gândul că va reveni în curând.
Citesc o lungă carte englezească care mă pasionează. E o stranie poveste a
unei orfane și a fiului ei cu un episcop. Sună imoral, dar nu e. Vreau să mă apuc
iar 288 de pictură, sper că voi avea energia necesară; am devenit tare leneșă din
punctul de vedere artistic.
Am impresia că scriu idiot, dar mă simt constrânsă de tot ce nu se poate spune.
Cu mult drag.
Ileana.
***

Sonnberg.
6 nov. 1941289
Dragă Sake,
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În text: fii.
În text: călării.
283
În text: chiestea.
284
Sublinierea principesei Ileana.
285
În text: zii.
286
În text: Vienna. La fel este scris Vienna și în propoziția următoare.
287
În text: vrau.
288
În text: iari.
289
Scrisoare olografă către Alice Grunau-Dimăncescu. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
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Sunt peste două luni de când am plecat din Bran și totuși nu mai am nici o
veste de la tine și, fiindcă erai așa de tristă la despărțire, mi-e tare grijă290 de cum îți
merge.
Noi, aci, am avut mare grijă cu Ștefan, care a fost foarte, foarte bolnav de
scarlatină. Eu nu am vo[i]e să mă apropiu de el, Frau Koller e izolată 291 cu dânsul
și-l îngrijește admirabil. Slavă Domnului, ceilalți au scăpat cu bine! Dar au fost
unele zile foarte negre.
Altfel, îmi merge binișor; mult a fost, puțin mai rămâne; cu răbdare, vor
trece și aceste ultime două luni și atunci vine marea bucurie și răsplată.
Anton tot la Berlin-Gatow, imens 292 ocupat, dar sperăm că-l vom vedea
duminică pentru câteva ore. Ar fi293 o bucurie și o ......294 atâtea griji și greutăți.
Vremea e dezgustătoare295, ninge și vegelește296. Mă gândesc cu jind la cei
de pe front!... Am mai făcut o călătorie care, în parte, a fost fericită, dar asupra ei
era umbra bolii297 lui Ștefan. În fine, totuși, am multe pentru a fi298 recunoscătoare.
Elisabeta la Banloc mi-a dăruit un minunat armăsar, care ne face bucuria. E
un deliciu. Nu pot spun[e] ce mare plăcere îmi face și cum abia 299 aștept să mă pot
din nou apuca de călărie!
Altfel nimic, vegetez în mare parte, mă ocup de-ale casei și aștept...
Te-mbrățișez cu drag și dor.
Ileana.
***

Sonnberg.
12 dec[embrie] 1941300
Dragă Sake,
În text: grije. Aceeași variantă – grije – o găsim și în propoziția următoare.
În text: isolată.
292
În text: immens.
293
În text: fii.
294
Două cuvinte lipsă, scrisoarea fiind ruptă în această zonă a paginii.
295
În text: desgustătoare.
296
Așa apare în text.
297
În text: bolei.
298
În text: fii.
299
În text: abea.
300
Scrisoare olografă către Alice Grunau-Dimăncescu. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
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E așa de mult de când nu am mai auzit nimica de la tine; am auzit numai de
la Laetiția și Christina că tot la vie ești. Sper că nu vei rămâne la iarnă acolo! E
timpul să te-ntorci între cei vii!
Eu o duc destul de greu, dar merge. Ștefan e acuma bine de tot crescut și
gras după lunga lui boală. Cu Alexandra am mai mare grijă 301 din pricina glandelor
și va trebui, probabil, s-o trimit la munte, dar e așa de complicat. Dar se va găsi
soluție și la asta. Ceilalți sunt bine, veseli și cresc enorm.
Anton sperăm aproape cu siguranță că va petrece Crăciunul cu noi; ar fi302
prea trist altfel.
Ce fac303 Radu și Viorica304, a sosit copilul? Eu îl aștept pe al meu, după
calcul, pe la 14 ian[uarie], dar, după cum mă 305 simt, cred că va fi mai curând.
Ducem o viață atât de liniștită, încât nu am nimica de povestit. Nu văd mai
pe nimeni, tră[i]esc din scrisori!
Să-ți dea Dumnezeu un Crăciun frumos și un An306 Nou plin de limpezime307.
Cu drag.
Ileana.
***
Sonnberg.
17 feb[ruarie] 1942308
Dragă Sake,
Mulțumesc mult de tot pentru draga scrisoare adusă de Emil, pe care, spre
marea mea întristare, nu l-am putut vedea; a fost pentru mine o amară dezamăgire309.
Iar 310 a dat o adâncă zăpadă peste noi și e tare frumos; totul e alb și o
desăvârșită tăcere ne-nconjoară; suntem toți bine și, pe cât se poate, fericiți. Mica

301

În text: grije.
În text: fii.
303
În text: face.
304
Viorica Brătianu (Bădulești, 17 septembrie 1913 - Bădulești, 17 ianuarie 2002), soția lui Radu
Paul Grunau (16 februarie 1898 - 1959), fratele lui Alice Grunau-Dimăncescu. Au avut un
fiu, Radu Paul Grunau (n. 24 iunie 1943), căsătorit la 1 noiembrie 1969 cu Eugenia (Coca),
cu care are un fiu, Ștefan Radu Grunau (n. 27 decembrie 1972).
305
Inițial principesa Ileana scrisese: să, tăiat.
306
În text: an.
307
În text: plimpezime.
308
Scrisoare dactilografiată către Alice Grunau-Dimăncescu. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
309
În text: desamăgire.
310
În text: iari.
302
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mea Elisabeth311 e bucuria mea cea mai mare și îmi umple sufletul de recunoștință!
Desigur gândul mi-e mult pe front, de unde vin veștile așa de anevo[i]e, dar când te
gândești la greutățile înfruntate de Feldpost ești recunoscător și plin de admirație!
Copii[i] ceilalți sunt bine și se bucură de zăpadă într-un fel pe care noi, cei mari, nu
o mai facem; acum pricep de ce Mama spunea că detesta iarna! Viața ce o ducem e
extrem de liniștită și armonioasă; ar312 putea fi313 și mai mult, așa de nu ar fi pentru
certurile așa de copilăroase ale personalului! Anton nu a reușit încă să vină să ne
vadă; are tare mult[e] de făcut și rare ore libere, care nu sunt destule pentru a putea
ajunge până la noi.
Nu mai am nimica de povestit, dar mă gândesc mult la tine și sper că-ți
merge bine și că păsul ți s-a liniștit, devenind o armonioasă durere și o frumoasă amintire.
Cu mult drag ție și copiilor!
Ileana314.
***
3 martie 1942.
Sonnberg315
Dragă Alice,
Mulțumesc mult de tot pentru dragele urări de la 29.I., pe care le-am primit
nu demult. Am fost pentru câteva zile la Viena, care au devenit o săptămână întreagă din
pricina unui violent viscol, care a închis drumul cu mormane de zăpadă. Îmi pare bine
însă că am putut rămâne acolo, căci așa am putut aduce un cuvânt de mângâ[i]ere unui
transport316 de răniți Români. Erau admirabil îngrijiți și cu mare bunătate înconjurați
de camarazii lor Germani; această bună înțelegere m-a bucurat foarte mult.
Altfel, mie îmi merge bine, deși sunt des foarte, foarte obosită. Botezul a
fost alaltăieri, Anton fiind acasă pentru două zile. Gândul îmi este, natural, mult pe
front, de unde am vești bune și pline de bărbăție; sunt 10 luni de când nu ne-am
văzut, dar rabd cu încredere și credință.
Elisabeth (Herzi) Habsburg-Lothringen, arhiducesă de Austria, născută la 15 ianuarie
1942 la castelul din Sonnberg. Căsătorită în 31 iulie 1964 cu dr. Friedrich Sandhofer. A
încetat din viață la 2 ianuarie 2019.
312
În text: are.
313
În text: fii.
314
Semnătură olografă.
315
Carte poștală neilustrată, dactilografiată, expediată în 4. III. 42 din Hollabrun de „Jleana
Erzherzogin von Österreich. Schloß Sonnberg bei Hollabrunn, Niederdonau” către „Doamna
Lt.-Col. Dimăncescu. Str. Av. Sănătescu 50. Parcul Domeniilor. București II. Rumänien”.
Ajunsă la destinație în 16 martie 1942. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
316
În text: transpoart.
311
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Copii[i] [sunt] toți bine și veseli; de la Alexandra am vești bune.
Zăpada e pe duse, viața noastră e pașnică și, cu calm, răzbat prin multe
probleme și greutăți și sunt recunoscătoare pentru multe binecuvântări ce le am.
Citesc mult, acum viața Mamei lui Napoleon, e pasionant. Am intenția să alăptez
până-n mai, pe urmă vom vedea.
Cu mult drag ție, copiilor, lui Nelly și Mămicuței!
Ileana317.
***
Sonnberg.
16.7.42.318
Dragă Alice,
Am auzit iar319 de la Laetiția de toate cele ce ai pățit. Sunt îngrozită și tristă
că nu sunt lângă tine să te pot susține cu apropier[e]a prieteniei mele. Desigur că pricep
supărarea familiei tale, dar nu le pricep lipsa de inimă. Oricât de păcătoasă ai fi 320
din punctul lor de vedere, nu pricep să rupă cu tine lăsându-te în voia soartei acum
când ai cea mai mare nevo[i]e de ei! Of și iar of! Ce greu este pentru tot omul.
Te pricep mai bine poate decât îți pot spune că în unele lucruri trec prin
acelaș[i] lucru, însă surd și negrăit, ceea ce e mai bine desigur și mai ușor de
suportat, dar totuși sufăr destul ca să am inima deschisă pentru durerea ta. Mă doare
să fiu în imposibilitate de a te ajuta. Nici cu un sfat, în fapt, nu te pot ajuta, dar dacă
aș fi321 acolo, atunci măcar aș322 putea demonstra și de față cu alții că nimic nu s-a
schimbat în prietenia noastră și că eu nu te abandonez. Dacă-mi va reuși să vin în
Țară nu știu, dar sper mereu; formalitățile sunt așa de complicate pentru a ieși323 și intra.
Altfel îmi merge bine; Wörthersee mi-a făcut un bine imens și toți mă găsesc
întinerită, iar324 eu nu mai îmi simt trupul dușman! Acasă am multă treabă, căci cu
personalul e tare greu; sunt puțini, foarte muncitori, dar greu de împăcat. La 1
aug[ust] pleacă Schwestera325, lucru de care în fond mă bucur, dar desigur îmi va
da mult în plus ca muncă.

Semnătură olografă.
Scrisoare olografă către Alice Grunau-Dimăncescu, pe hârtie cu monograma principesei
Ileana a României. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
319
În text: iari.
320
În text: fii.
321
În text: ași fii.
322
În text: ași.
323
În text: eși.
324
În text: iari.
325
Guvernanta copiilor.
317
318

281

NARCIS DORIN ION

Anton e aci pentru trei326 săptămâni concediu, e fericit să lucreze și să repare327.
Eu surâd și tac.
Te-mbrățișez cu mult dor.
A ta
Mama Pufy.
***
27.8.42328
Draga mea Alice,
Tocmai când eram să plec de-acasă, ți-am primit scrisoarea. Ce să-ți spun,
sunt așa de tristă pentru tine încât nu am cuvinte. Pricep durerea și disperarea 329 ta
să-și fi330 pierdut copilul; pricep tot ce întruchipa pentru tine, ca gând, dragoste,
speranță și viitor. E o lovitură groaznică și una în care cum să te ajute altul. E una
din marile331 tristeți omenești că fiecare e așa de singur în durerea lui. De altfel, și
în bucurie, cumva nu putem cu desăvârșire împărți cu altul!
Sper mult să vin la sfârșitul lui sept[embrie]. Din nefericire, nu te pot avea
cu copii[i], căci e prea complicat acuma. Încearcă să găsești pe cineva care să stea
cu ei câteva zile, cât vei fi 332 cu mine la Bran. De altfel, cred că ți-ar face bine să te
odihnești și de ei. Eu am făcut-o în anul acesta și mi-a făcut mult bine.
Acum sunt pe drum pentru a-l duce pe Ștefan la internat și facem unele
vizite333 la familie în cale.
Mie îmi merge foarte bine și sunt mulțumită. Copii[i], sănătoși și veseli.
Te sărut cu drag, dor și mare înțelegere.
Ileana.
***
Bran.
29.X.[19]42334
326

În text: 3.
În text: repară.
328
Scrsioare olografă către Alice Grunau-Dimăncescu, pe hârtie cu antet: PALAIS
DERFFLINGER. AMORBACH (MAINFR.). [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
329
În text: desesperarea.
330
În text: fii.
331
În text: marele.
332
În text: fii.
333
În text: visite.
334
Scrisoare olografă către Alice Grunau-Dimăncescu, pe hârtie cu însemnul (crucea gamată)
reginei Maria a României. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
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Dragă Alice,
Înainte de-a pleca, vreau 335 să-ți scriu să te mai asigur că sunt cu totul
alături de tine. Acum, că a ajuns totul așa de departe, nu văd că ți-e deschisă altă cale
decât aceea336 pe care azi o urmezi. Anul trecut am mai căutat să te împiedic de-a o
lua, dar acum văd că este inutil, după toate cele întâmplate. Desigur, ai greșit și că,
deci, trebuie să duci consecințele, însă degeaba337 te consideri acum o păcătoasă. Ai
fost una, ai greșit, dar de acum înainte ți se deschide o viață nouă, grea, desigur; așa
că nu o îngreuna încă cu o povară care aparține trecutului.
Dacă te gândești la cuvinetele lui Isus, el zicea: „Du-te338 și nu mai păcătui”,
dar niciodată nu a spus cuiva: „Du-te și drege ce-ai făcut” sau: „Ia-ți339 povara păcatelor
în viața cea nouă”. Și ai plătit destul de amar, acum să termini cu aceasta. Știu că
ceilalți nu îți vor da pace cu învinuiri, dar tu, în tine, să termini ca să ai puterea să
duci, de acum încolo, o viață pe cât se poate de sănătoasă. Dacă vei putea păstra copii[i],
atunci pentru ei va fi340 nevo[i]e să te căsătorești cu Cașin. Repet că ți-aș fi341 dorit
alt tovarăș, din pricina tinereței și a caracterului lui, dar nu putem avea toate pe
pământ și o dragoste atât de mare e și ea un lucru rar, pentru care să fii recunoscătoare.
Și dacă odată vă veți iar despărți 342, atunci va fi343 așa; nu întuneca ziua de azi cu ce
poate veni mâine. Deși mâine e consecința faptei de azi și în ziua aceea344 nu trebuie
să te plângi!
Și iacă iar patru345 pagini de poveste bune pe care nu le vei urma decât întratâta cât îți convine! E, în fond, numai ca să-ți spun cum prietenia mea rămâne
neclintită lângă tine orice ar fi346 și oricare ți-ar fi347 vina.
Cu mult drag te-mbrățișez și rămâi cu bine!
Ileana.
***
Sonnberg.
10 dec[embrie] 1942348
335

În text: vrau.
În text: aceia.
337
În text: dejeaba.
338
În text: Dute. La fel și mai departe.
339
În text: Iați.
340
În text: fii.
341
În text: ți-ași fii.
342
În text: iari despărții.
343
În text: fii.
344
În text: acei.
345
În text: iari 4.
346
Scris corect în text.
347
În text: fii.
348
Scrisoare olografă către Alice Grunau-Dimăncescu. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
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Dragă Alice,
Mulțumesc mult de tot pentru rândurile tale de la 25/XI., care mi-au făcut
mare plăcere, deși desigur tot ce spui nu e îmbucurător. Ce trist că suntem așa de
departe și că, deci, nu te pot ajuta deloc.
Eu, de când am sosit acasă, am avut multe pe capul meu. Casa în revoltă,
Anton nemutat, așa că a trebuit să dau o goană la Berlin. Pe urmă, am schimbat
personalul. Frau Koller are o grea otită și guvernanta pneumonie 349. Elisabeth a
avut bronșită și Minola gripă. Eu cu injecțiile350 și dentistul351. În acelaș[i] timp,
regulate vizite352 la răniți și organizarea353 unui pom. Așa că nu am mult timp să gândesc.
Günter354 s-a logodit... Asta e normal, dar ce mă doare e negarea unui vis ce
l-am visat împreună. De ce oare le e frică oamenilor să admită frumosul nelegiuit355
ce l-au trăit?! De ce le e rușine să admită că au trecut dincolo de cele zilnice și că
au fost fericiți. În fine... Eberhard s-a făcut mult mai bine și a plecat la Berlin,
făcându-mi reproșuri că nu l-a[m] văzut mai des! Asta e culmea, nu găsești?!
Totuși, eu, în adâncul meu, sunt fericită; altfel nu știu cum aș fi356 îndurat totul.
Sâmbătă se-ntoarce Ștefan, spre bucuria mea și-a lui Minola. Toți se
bucură, dar cred că noi cel mai mult. Anton va veni, probabil, de sărbători, pentru
14 zile sau poate chiar mai mult.
Iartă-mă că nu scriu mai mult, dar materialmente nu pot!
Cu drag, dor și pricepere te-mbrățișez.
Ileana.
***

Hofgastein.
25.II. [19]43357

349

În text: pleomonie.
În text: ingecțiile.
351
În text: dantistul.
352
În text: visite.
353
În text: organisarea.
354
În text: Gunter.
355
În text: neleguit.
356
În text: ași fii.
357
Scrisoare olografă către Alice Grunau-Dimăncescu. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
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Draga mea Alice,
Mă-ntreb ce faci și cum se desfășoară toate necazurile tale; sper că au
trecut în mare parte și că, în fine, întorci o pagină nouă care să-ți aducă mai multă
fericire.
Eu sunt la munte pentru zece358 zile de odihnă, de care am avut așa de mare
nevo[i]e, căci am fost istovită după o toamnă și o iarnă plin[e] de necazuri și
greutăți; apoi am avut o bronhopneumonie 359 care m-a cam dat gata. Acum îmi este
mult mai bine. Desigur, ar360 trebui să stau mai mult, dar nu pot. Trebuie să merg
să-l văd pe Ștefan, apoi să mă-ntorc la Sonnberg; de altfel, mi-e un dor nebun după
copii, mai ales de Elisabeth, care începe să meargă și este în general o încântare!
Apoi sunt răniții care mă așteaptă și Anton la Berlin, așa că liniște multă nu pot
avea. Pentru viața mea interioară sunt mulțumită, fericită și liniștită. Alexandra este
la Brașov, la Mary Diaconescu. A fost foarte bolnavă, săraca, dar știind-o acum în
mâini bune, la aer curat și alimentație bună, nu mai 361 am grijă.
Nu pot să spun ce frumos e aci. E cald la soare, ca vara, e o liniște desăvârșită,
un cer albastru fără nori. Munții falnici se ridică, în eterna lor neschimbare, înaintea
ochilor362 și te fac363 să crezi în vecie364 și ce trecătoare ne sunt durerile365 și, de
altfel, poate și fericirile. Deși eu găsesc că durerile 366 nu fac decât o temelie mai
trainică pentru fericire și că, deci, fericirea nu piere.
Dacă și când voi mai veni-n Țară nu știu acuma, trecem prin zile prea grele.
Cu drag te-mbrățișez.
Ileana.
***

Sonnberg.
2.V. [19]43367.
Dragă Alice,
358

În text: 10.
În text: breonheoplomonie.
360
În text: ași.
361
În text: numai.
362
În text: ochiilor.
363
În text: face.
364
În text: vechie.
365
În text: durile.
366
În text: durile.
367
Scrisoare dactilografiată către Alice Gruanu-Dimăncescu. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
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Mulțumesc mult pentru draga ta scrisoare. Îmi pare tare rău de toate necazurile
tale, și durerile368 și de singurătatea ta! Dar mă bucur că nu regreți nimica și că, în
felul tău, ești în adâncul inimei fericită. După câte pricep, ai ținut casa de la
București. Mă bucur că ai fost așa de înțeleaptă. Ce sărac e bietul Nelly, că nu știe
cum să se ocupe de copilul lui, după atâția ani de muncă în educația tineretului!
Pentru tine, însă, asta e un avantaj.
De mine aș369 avea multe de zis, căci sunt acuma mult și fericit ocupată.
Am în etajul de sus un mic Teil Lazarett cu 25 de paturi. Am Români și Germani.
Românii sunt cei mai grav, așa cum e și firesc, deoarece 370 cazurile cele mai
disperate 371 sunt trimise aci în Germania și la mine se întremează în așteptarea
protezelor sau a câte-o operație. Germanii sunt cazuri mai puțin triste, fiind aproape
de vindecare. Pe lângă aceștia din casă, mă ocup, natural, și de cei din Viena, dar
asta mai sporadic372, căci sunt acum foarte legată aci, unde duc întreaga grijă 373 a
răniților cu ajutorul unui subofițer sanitar care e excelent. Mai am un mic vienez
într-un spital de acolo, care nu are pe nimeni pe lume și al374 cărui caz e dezesperat375.
Ștefan a fost aicea patru376 săptămâni și a petrecut minunat; ieri a plecat
377
iar la internat, luând și pe Minola, așa că nu mai am decât trei 378 copii acasă, ceea
ce mi se pare foarte ciudat. Elisabeth e un deliciu, dar îi [i]es dinții, așa că e cam
prost dispusă; e foarte mare și tot așa de frumoasă ca astă toamnă! Anton a venit și
el trei379 zile de Paști380, așa că în afară de la Alexandra, de la care am vești bune,
am fost toți împreună și am făcut o frumoasă serbare de Paște381, împreună cu toți
răniții.
Îți poți bine închipui că, cu toate aceste lucruri, nu prea am timp de stat pe
gânduri sau să mai pictez sau așa ceva. Sper însă să pot veni în Țară în iulie sau
aug[ust].
Cu mult drag!
În text: le este tăiat cu tuș negru.
În text: ași.
370
În text: deoare cei; tăiat cei și adăugat ce, cu tuș negru.
371
În text: desesperate.
372
În text: spasmodic.
373
În text: grije.
374
În text: a.
375
În text: desesperat.
376
În text: 4.
377
În text: iari.
378
În text: 3.
379
În text: 3.
380
Așa în text.
381
Așa în text.
368
369
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Ileana382.
***
Sonnberg.
3 iunie 1943383
Dragă Alice,
Primesc tocmai azi, când am o rară ocazie să-ți pot trimite un pachet,
scrisoarea ta. Mă bucur mult pentru tine că iar 384 ești în fericită așteptare. Mă bucur
mult. De[i]e Domnul să meargă tot bine și, de ce nu, cu viața sănătoasă ce o duci și
dacă ai o moașă bună. S-o duci, numai, la timp la tine, să nu înceapă prea curând și
tu să fii singură. Ce rău îmi pare că nu pot fi385 cu tine, dar înainte de 25 iunie este
exclus să pot pleca de aicea, căci vacanțele 386 copiilor încep abia387 la 20 iulie.
Și eu mă bucur mult de Bran, căci doresc mult să mă pot odihni, odată, cu
desăvârșire. Sunt cam obosită, așa că și inima se resimte, deși nu este nicidecum 388
bolnavă, e starea (...)389 epuizare. Apoi am devenit presbită (...)390 ochelari391 la scris
și citit. Altfel, îmi merge minunat, sunt fericită în interiorul meu cu toată activitatea
mea și, sufletește, nu am nimic de dorit.
Am avut o primăvară frumoasă; acum e cam rece, totuși ploaia este
binevenită. Grădina, săraca, a sărăcit mult în acești patru392 ani de război, dar atâta
să rămână pacostea. Parcul și lacul sunt bucuria răniților. În general, merge bine cu
ei și sunt mulțumiți. Unii au toane, lipsesc cu recunoștință 393, dar în cea mai394 mare
parte sunt buni, răbdători și veseli. O dragoste mare avem toți, inclusiv copii[i]. Un
sublocotenent395 orb.
Am mai cumpărat o pereche396 minunată de cai troteuri. Un vis din toate
punctele de vedere. Sunt încântată de ei.
Semnătură olografă.
Scrisoare olografă către Alice Grunau-Dimăncescu. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
384
În text: iari.
385
În text: fii.
386
În text: vacanțiile.
387
În text: abea.
388
În text: nici de cum.
389
Scrisoarea este ruptă în dreptul acestui cuvânt.
390
Lipsă două cuvinte, scrisoarea este ruptă.
391
În text: ochielari.
392
În text: 4.
393
În text: recunoștiință.
394
Inițial era scris: general, tăiat.
395
În text: sublt.
396
În text: perechie.
382
383
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Copii[i] sunt bine. Ștefan și Minola îmi scriu 397 scrisori delicioase; îmi
lipsesc mult și școala tare e departe. Mă bucură că și ai tăi îți fac atâta plăcere. Pe
Nelly nu-l pricep. De, e sărac...
Sper că-n acest pachet vei găsi (...)398. Flanelele nu trebuiesc fierte (...).
Cu mult, mult drag.
Te sărut cu gândul că nu va trece așa de mult și ne vom vedea399.
***
Bran.
12 aug[ust] 1943400
Dragă Alice,
Tare mult m-am bucurat că am putut fi401 împreună, chiar pentru un timp
atât de scurt. Îmi pare numai rău că nu te-am putut vedea mai des. Desigur accept402
cu plăcere să-ți Creștinez403 micul fiu, care e tare dulce și un mic nepăcătos. Îți trimit,
până pot veni iar404, ceva lână și o haină pentru tine. Plapuma o aduc cu mine când revin.
Precis când va fi405 asta nu știu. La sfârșitul lui sept[embrie] sau începutul lui august.
Toate mi-au mers până acuma strună. Mă bucur mult și ca sănătate îmi
merge mult mai bine. Copii[i] sunt veseli, așa că la Bran e bine și mulțumire. Îmi
pare rău că nu te pot avea aicea.
Te rog, nu te teme de viitor.
Cu drag mult, a ta
Ileana.
***
Bran.

397

În text: scrie.
Scrisoarea este ruptă în zona mai multor cuvinte. La fel și la la finalul propoziției următoare.
399
Scrisoarea nu este semnată, deoarece ultimele trei rânduri au fost scrise în partea
superioară, stânga, a primii pagini.
400
Scrisoare olografă către Alice Grunau-Dimăncescu. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
401
În text: fii.
402
În text: acept.
403
În text: Creștinesc.
404
În text: iari.
405
În text: fii.
398
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27 oct[ombrie] 1943406.
Dragă Sake,
Mulțumesc mult pentru draga ta scrisoare și telegramă. Ești dragă și tare
mult aș407 vrea să-ți fiu de mai mare ajutor, dar ce să faci? La București l-am văzut
pe Alecu Manolescu408; i-am vorbit de tine și de singurătatea ta. Mi-a făgăduit că,
de te duci la el, să-ți ia partea și să vorbească cu Nelly. Știu eu dacă va servi la ceva,
dar știi tu, Alecu e general, fostul lui comandant și așa că poate face impresie. Iar 409
Alec[u] se complace în rolul [de] protector de femei prost tratate 410. Fă cum crezi.
Dacă nu vrei, pur și simplu nu te duci la el și gata.
Altfel, am fost la Banloc, und[e] Elisabeta a fost foarte drăguță și bună, cu
o expresie blândă.
Am văzut multă lume, și pe Viorica 411 și Nissa412, care au întrebat de tine;
eu le-am spus adevărul. Știi, mulți au fost greșit informați. Ella mi-a răspuns scurt,
dar cald, fără însă a te pomeni; de la Radu, desigur, nu am încă răspuns.
Eu am fost cam bolnavă, cu o gripă urâtă la cap, dar azi mă simt mai bine
și mâine merg la Sinaia. Plec spre Sonnberg luni 1 nov., copii[i] cu trenul, eu cu o
minunată nouă mașină, un Buick. Îți amintești primul ce l-am avut, unul roș[u], cu
care am mers la Sibiu?
Mă bucur să te văd iar413 la iarnă, în dec[embrie], și iar în ian[uarie], de vrea
Domnul.
Cu mult drag și statornic alături de tine.
Ileana.
***
15 mai 1944414
Brașov. Spitalul Z.I. 161
Scrisoare olografă către Alice Grunau-Dimăncescu, pe hârtie imprimată cu însemnul
reginei Maria a României (crucea gamată). [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
407
În text: ași.
408
Generalul Alexandru (Alecu) Manolescu (n. 1885), comandantul organizației „Cultura
Fizică”, fost aghiotant al principelui Nicolae al României.
409
În text: iari.
410
În text: trate.
411
Viorica Litzica, director general al Marii Legiuni a Cercetașelor României, organizație
condusă de principesa Ileana a României.
412
Nissa Cămărășescu, adjuncta principesei Ileana în conducerea Marii Legiuni a Cercetașelor
României.
413
În text: iari; la fel și mai departe.
414
Scrisoare olografă către Alice Grunau-Dimăncescu. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
406
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Liceul Șaguna
Sake dragă,
De mult nu am mai auzit de la tine și mi-e dor să știu cum îți merge și cum
ai suportat cu copii[i] toate necazurile căzute pe bietul Plo[i]ești 415. Cașin unde este
și ce face?; dar Ella și Radu? Mă gândesc așa de mult la voi toți și mi se pare un
veac de când ne-am văzut pașnic la București, cu bă[i]ețașul între noi.
Și aci, la Brașov, am trăit zile grele și de spaimă și multă durere. Lucrez și
eu cât pot, întâi la Spitalul Militar, acuși aci la acela al Crucei Roșii, la a cărui 416
înființare 417 am lucrat din greu, pentru că nici acum oamenii nu sunt cu adevărat
darnici, iar418 cu teama asta nebună orașul moare la ora 10 și nu mai poți întreprinde
nimica. Șefele spitalului sunt Nadèje Sutzo 419 și Simone Cantacuzino-Pașcanu420;
ele sunt o minune, pot spune că lucrăm ca trei surori și șeful nostru este excelent.
Sunt nevoi multe și mărunte, dar în general ne prezentăm foarte nobil și bine. Regina421
a fost la sfeștanie și a găsit totul frumos. Tare mult m-a bucurat asta.
Mult aș422 vrea să vin să te văd o clipă, dar nu am deloc răgaz și, când am,
merg la Bran, la copii. Nu te teme, nu dorm în oraș, ci la Bod, la moșia familie[i] Tittes,
unde sunt minunat adăpostită, confortabil și-n liniște. Copii[i] sunt bine, încântarea
cea mare este Elisabeth, „Herzi”, cum își zice și îi zic toți; este răsfățata familiei
întregi. Ce mult aș423 vrea să ți-o pot arăta!
Am lucrat și la gară 10 zile, acuma e acolo mai puțină aglomerație și șefa
este o minune de femeie, cu un curaj și o putere de muncă formidabilă.
Nu te teme, Sake dragă, grea este încercare[a] ce ne-a dat-o Domnul, dar
amintește-ți că nu ne dă niciodată încercarea fără să ne dea, în același[i] timp, și
Principesa Ileana se referă la bombardamentele aliate, anglo-americane, asupra
Ploieștiului din 1 august 1943 (operațiunea Tidal Wave).
416
În text: cărei.
417
În text: înființări.
418
În text: iari.
419
Nadeja Băicoianu (17 noiembrie 1897-1991, Toronto, Canada), fiica arhitectului Constantin
Nicolae Băicoianu și a Constanței Efrem Ghermani. Căsătorită în 11 iunie 1922 cu
inginerul Ioan (Puiu) Suțu, fiul lui Nicolae Othon Suțu și al Mariei Dimitrie Berindei. Au
avut o fiică, Ioana. A fost infirmieră în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Despre
Nadèje Sutzo și Simona Cantacuzino-Pașcanu vezi și paginile scrise de principesa Ileana
în volumul memorialistic Trăiesc din nou, București, Editura Humanitas, 1999.
420
Simona Băicoianu (1900-1969), căsătorită cu generalul Alexandru Cantacuzino-Pașcanu
(1890-1967), cu care a avut o fiică, Anca, căsătorită cu Mircea Berindei.
421
Regina Mamă Elena.
422
În text: ași.
423
În text: ași.
415
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puterea cu care s-o învingem. Dumnezeu e mereu aproape, acolo und[e] tu424 ești
copilul Lui este și El! Simte aceasta, fii sigură că ești Fiu, nu slugă, și nu vei suferi
nici o pagubă.
La primul bombardament 425 am stat în șanț și bombele cădeau în jurul
nostru; la al doilea eram la Bran; am venit, însă, imediat după, aci. Între altele, căzuse
o bombă-n adăpostul unde fusesem în ziua de Paști!
Am lucrat la primul ajutor și pe stradă și la spital; a fost groaznic. Dar
nevoia de-a fi426 de real folos nu-mi dădea timpul să mă-ngrozesc.
Scrie-mi, te rog!
Ileana.
Am fost și la Viena pentru câteva zile.
***
Bran.
26 iunie 1944427.
Alice dragă,
Ai dreptate când spui că știi că nu te uit, deși nu scriu, și mie tare rău îmi
pare că nu am venit încă să te văd, dar este pur și simplu din lipsă de timp. Cu toate
că momentan nu sunt chiar așa de prinsă oră de oră, dar am lucruri ce nu le pot
lăsa. Clădim aci barăci pentru dispersarea spitalului 428 . Asta merge mai frumos
decât mi-aș fi429 putut odată închipui. Am găsit un om de energie, cu putere de
muncă și de-o rară mărinimie, Col[onelul] Șerb[u]430 de la [uzina] Malaxa Tohan.
Mulțumită lui, producem ceva cu adevărat minunat de frumos și civilizat și care va

424

Sublinierea principesei Ileana.
În text: bombardamente.
426
În text: fii.
427
Scrisoare olografă către Alice Grunau-Dimăncescu, pe hârtie imprimată cu însemnul
reginei Maria a României (crucea gamată). [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
428
Vezi, pe larg, Ileana. Principesă de România, Spitalul „Inima Reginei”, ediție îngrijită și
traducere din engleză de Florin Sandu, București, Humanitas, 2018.
429
În text: mi-ași fii.
430
Colonelul Chiril Șerbu (n. 23 august 1889-?), director al fabricii Rogifer din Tohan, Zărnești.
Subsecretar de stat al Aprovizionării în guvernul generalului Sănătescu (1-27 septembrie
1944). Despre colonelul Șerbu vezi și paginile scrise de Ileana, principesă a României,
arhiducesă de Austria, în volumul memorialistic Trăiesc din nou, București, Editura
Humanitas, 1999.
425
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rămâne și-n viitor. Cine este însă prietenul meu de vază și ca un stâlp în toate este
gen[eralul] Tătăranu431. Nu pot spune ce mult ne ajută cu vorba și cu fapta.
Acum însă am un mare necaz personal. Anton, ca toți Prinții, a fost concediat
din armată. Pricepi că, deși e soarta atâtor altora, este pentru noi foarte jignitor,
după 5½ ani de serviciu continu[u], onorabil executat în pericol și dificultăți, decorat
și bine văzut, acuma haide marș432 afară! Ca problemă pur personală este cât se poate
de dureroasă și grea. Cred că va sosi aci peste foarte scurt timp. Și atunci ce? Să mă
ajute Dumnezeu să soluționez și această problemă grea.
Între timp, caut să mă bucur de fiecare clipă fericită și liberă ce o pot avea. Nu
vreau433 să fiu nedreaptă sau crudă, dar în același timp nu vreau să-mi schimb modul
de viață de până acum. Așa că, vezi, nu m-au cruțat nici pe mine problemele cele grele!
Ne-am mutat, de două434 zile, iar435 aci, sus în castel, unde tare mă simt bine
și ca la Mama acasă. Asta în sens litarar436. O simt pe Mama extraordinar de aproape.
Copii[i] sunt foarte fericiți și mulțumiți; i-am înstalat în etajul doi437, doi
câte doi. Am mai rearanjat camerele438 într-un mod mai simplu și mai potrivit lor,
însă fără a deranja ceva din stilul Mamei.
Ce rău îmi pare că n-o poți vedea pe Elisabeth, care e un deliciu, ceva rar,
mare, rotunjoară, cu cârlionți de aur, ochi mari albaștri plini de viață și de draci439 și
două gropițe adânci și dinți minunați. Toți șase440 sunt dragi și cuminți.
Tare rău îmi pare de tine că ai suferit iar 441, dar, pricep, nu se putea altfel. E
prea greu azi.
Nu am renunțat la gândul de-a veni la tine, dar să vedem cum se dezvoltă442
situația pentru mine și apoi vin.
Cu drag mult.
Ileana.
***

Generalul Nicolae Tătăranu (3 octombrie 1890-13 mai 1953), general și profesor la
Școala Superioară de Război. Atașat militar al României în Franța (1928-1931), Belgia
(1929) și Spania (1930).
432
În text: maraș.
433
În text: vrau; la fel și mai departe.
434
În text, repetitiv: 2 două.
435
În text: iari.
436
În text: literal.
437
Așa în text.
438
În text: camerile.
439
Inițial principesa a scris: dragi, după care a tăiat gi și a înlocuit cu ci.
440
În text: 6.
441
În text: iari.
442
În text: desvoltă.
431
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1 aug[ust] 1944443.
Sake dragă,
Trebuie să-ți scriu azi, căci este un an de când, împreună, am stat și am
văzut primul bombardament al Plo[i]eștiului. Nu voi uita cum am sosit atunci să te
găsesc cu copilașul în brațe, fericită și părăsită. Să-ți trăiască Vlady, care acum trebuie
să aibe un an și patru444 zile. Să crească și să vadă zile bune și pașnice, nu ca acestea
în care s-a născut. Dumnezeu să ți-l ție.
M-am gândit mult la tine zilele astea. Nu va deveni, cu timpul, foarte greu
pentru tine? Nu uita, la mine poți veni oricând.
Pentru mine, dragă, e greu și zilele sunt adesea încordate, deși, după o luptă
grozavă și tragică, tot am ajuns la o înțelegere ce-mi dă mai mare libertate. Am
insistat să dorm singură. Apoi, cum merg mult la Brașov, mai petrec o noapte acolo.
Căutăm o ocupație pentru el, care sper că se va ivi. Atunci va fi 445 mai ușor. E,
altfel446, bine dispus și cât se poate de drăguț cu copii[i], un înger pot spune. În general,
e un om civilizat447, așa că totul rămâne în limite a[c]ceptabile, nu cum ai avut tu de
îndurat.
Am vrea să venim să te vedem, dar e greu fiindcă, cu adevărat, fiecare zi e
prinsă și am, cu adevărat, deocamdată foarte mult de făcut. Când am timp, scriu și
un Manual de Infirmieră. E foarte interesant, dar greu.
Tocmai acum mi se aduce scrisoarea ta; mulțumesc mult; vezi, suntem iar448
gând la gând cu bucurie. Sunt extrem de tristă pentru tine, de grindină. Adevărat, asta
îți mai lipsea. Sper, acum, măcar să poți vinde vinul. Mă voi interesa mai departe.
Ce greu trebuie să fie fără Cașin și el ce grijă trebuie să ducă! E plecat pe
multă vreme? Ce păcat că nu ai venit de la Bușteni; cu toată șatra, ești bine venită.
Numai telefonează întâi, ca să nu fiu la Brașov.
Ce zile trăim, tot mai greu și cu zvonuri multe. Eu rămân optimistă și convinsă
că ne va ieși449, la urmă, bine. Nu mi-e teamă. Poate sunt nebună, dar e mai bine așa!
Cu cât ceilalți sunt mai deprimați, cu atâta sunt eu mai plină de nădejde. Am fost și
la Sinaia; sunt450 foarte triști și văd în negru.
Scrisoare olografă către Alice Grunau-Dimăncescu, pe hârtie embosată cu însemnele
reginei Maria a României (crucea gamată, surmontată de coroana regală). [Colecția VladAndreas Grunau].
444
În text: 4.
445
În text: fii.
446
În text: atfel.
447
În text: civilisat.
448
În text: iari.
449
În text: eși.
450
Regele Mihai I și Regina Mamă Elena.
443
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Spitalul meu merge bine, și aici și la Brașov, așa că de asta sunt foarte
mulțumită.
Te sărut cu mare dor și drag și tot vreau să vin la tine.
Ileana.
***
Bran.
19 oct[ombrie] 1944451.
Dragă Sake,
Ce faci? Cum s-au aranjat problemele tale? Sper că intervenția mea a fost
de folos.
De aci nu prea am mult de zis; viața mea e simplă, mă duc la spital și-mi
văd de copii și casă. Spitalul și copii[i] sunt o bucurie și am găsit multă mulțumire în
această formă de viață. Aud rar și puțin ce se petrece. La ce bun? Tot nu pot schimba
ceva. Buni Români să rămânem și să nu ne pierdem credința, asta este lucrul principal.
Am căutat unele lucruri pentru tine și copii, nici eu nu mai pot mult, căci toate
rezervele sunt la Sonnberg.
Viața mea intimă e destul de grea, dar alții cred că au necazuri și mai mari,
așa că mulțumesc lui Dumnezeu 452 pentru tot ceea ce 453 primesc bun și restul îl
rabd. Dar e trist că azi, unde sunt atâtea necazuri adevărate, să mai adăugăm la ele
noi înșine.
Copii[i] învață, Alexandra și Dominic la școala primară, Ștefan și Minola
particular. Și așa merge, de bine, de rău.
Nu prea mă simt dispusă să scriu, căci multe gânduri năpădesc unul după
altul454 și nu le pot spune; apoi, sufăr de r[e]umatisme, mai ales în brațul stâng, așa încât
scriu destul de greu. Răspunde-mi prin Monsieur455 de lʼHerbemont, care locu[i]ește
aci, în Bran.
Te sărut cu drag; mult dor și fii curajoasă.
Ileana.
***
Bran.
Scrisoare olografă către Alice Grunau-Dimăncescu, pe hârtie embosată cu însemnele reginei
Maria a României (crucea gamată, surmontată de coroana regală). [Colecția Vlad-Andreas
Grunau].
452
În text: Dzeu.
453
În text: ceace.
454
În text: nepădesc una după alta.
455
În text: Mesieur.
451
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Dec[embrie] 1944456.
Sake, draga mea,
Îl trimit pe Moș Crăciun cu daruri pentru tine și copii și cu rugămintea să
trimiți mai departe cele trei pachete alăturate. Sper ca totul să te ajungă cu bine.
Dorul mi-e să te ajut mult mai mult, dar mijloacele-mi lipsesc.
Cu drag mult, bunul Dumnezeu să te păz[e]ască; nu te teme de ziua de mâine457,
căci și ea e a Domnului.
A ta
Ileana.
***
Bran.
10 feb[ruarie] [1945]458
Sake, draga mea,
Mii de mulțumiri p[entru] draga și interesanta scrisoare. Mi-a făcut mult
bine. Mi-e dor să-l văd și eu. Sper mult că va veni. Aci furtuna s-a mai potolit puțin
și suntem oarecum liniștiți. E foarte greu pentru că ai mei nu sunt rezonabili și
trebuie să mă lupt tot timpul cu frica și dorul de-a lua-o razna. Desigur, nu pot cere
de la alții să459 iubească România cum o iubesc eu.
Merg acum și la spitalul din Brașov, care e oribil; încăperea tristă, întunecoasă
și nepotrivită; mă lupt cu murdăria, cu indiferența oamenilor, lipsa de vlagă la
surori și incompetența celor mari. Să revin aci, la „Inima Reginei”, unde-i alb,
curat, plin de soare și vo[i]e bună, e o reîntremare.
Ștefan a trecut prima sesiune de examene foarte bine. Ceilalți învață și ei
cuminte. Sunt sănătoși și plin[i] de viață și, să spun drept, foarte cuminți.
Eu lucrez la spital, tricotez și citesc; după amiezile460, când am timp, fac
ski, deși zăpadă multă nu avem, dar e ideal și parcă te curăță.

Scrisoare olografă către Alice Grunau-Dimăncescu, pe carton embosat cu însemnele
reginei Maria a României (crucea gamată, surmontată de coroana regală). [Colecția VladAndreas Grunau].
457
În text: mâini.
458
Scrisoare olografă către Alice Grunau-Dimăncescu, pe hârtie embosată cu însemnele
reginei Maria a României (crucea gamată, surmontată de coroana regală). [Colecția VladAndreas Grunau].
459
Inițial era scris: să-și, tăiat și.
460
În text: ameziile.
456
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Mai am o îndeletnicire: desenez 461 operațiile, e extrem de interesant. La
început am lucrat prost, acuma încep să fac progrese. Asta e cam tot.
Mi-e dor să vin să te văd și poate voi veni, dar când, nu știu.
Te sărut cu dor.
Ileana.
***
Bran.
13.3. [19]45462
Sake dragă,
Mi-e rușine că-ți trimit câte un pachet fără nici un cuvânt, dar am început și
eu să fiu o învinsă a oboselii463 și nu văd speranța unui concediu. Dar suntem cu
toții sănătoși și plin[i] de vo[i]e bună și putere de muncă. Copii[i] sunt o rară
bucurie. Elisabeth e încântătoare, Ștefan și-a trecut minunat examenele464 din prima
sesiune; a fost primul.
Sunt grăbită, dar vr[e]au să spun: îl cunosc pe gen[eralul] Rășcanu 465, poate
te poate ajuta el cu Cașin și Radu; bietu[l] Radu e oribil. Alătur o recomandare 466
către Rășcanu, dar te sfătu[i]esc să aștepți puțin până se desmeticește puțin. Bietul
Rădescu467! Ce rău îmi pare și ce urât e totul.
Știi că Viorica a născut un bă[i]ețaș care, după 3 zile, s-a stins. Săraca!
Mă gândesc cu drag, dor și jind la tine.
A ta, întotdeauna.
Ileana.
***
Bran.

461

În text: desemnez.
Scrisoare olografă către Alice Grunau-Dimăncescu, pe carton embosat cu însemnele
reginei Maria a României (crucea gamată, surmontată de coroana regală). [Colecția VladAndreas Grunau].
463
În text: oboselei.
464
În text: exzamele.
465
Constantin Vasiliu-Rășcanu (5 septembrie 1887-19 martie 1980), general și om politic. Ministru de Război în primul guvern condus de dr. Petru Groza (7 martie 1945-29 noiembrie 1946).
466
În text: recomandație.
467
Nicolae Rădescu (30 martie 1874-16 mai 1953), general și om politic. Aghiotant al reginei
Maria a României. Prim-ministru al României (6 decembrie 1944-28 februarie 1945).
462
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30 aprilie 1945468.
Dragă Sake,
Mi-e rușine că nu ți-am scris de atâta timp. Nu știu ce am, dar în ultimul
timp tare greu îmi vine. Sunt și eu foarte îngrijorată de bietul Radu; să nu crezi că
din rea voință nu am putut face ce ai cerut, dar am primit un ordin sever de la Rege
să nu mai îndrăznesc să fac intervenții. De l-aș fi469 văzut pe V.R.470, îl mai rugam,
sau de aș471 fi avut prin cine scrie, atunci o făceam, dar telefonic n-aveam curajul.
Să sperăm că, mergând pe front, va ajunge și unde e Radu și va face atunci ceva.
Mi-e tare dor de tine, dar e nedorit să mă plimb. Așa că, pe cât se poate, ascult de
aceste dorinți.
Am fost și cam gripată de o gripă de care nu puteam scăpa; acuma, în fine,
mă simt mult mai bine. Și Elisabeth a fost și ea bolnavă, dar și-a revenit. Altfel,
slavă Domnului, copii[i] sunt bine, fericiți și buni; nu pot spune ce buni sunt, mai
ales cei mari. Ștefan e un copil rar și așa de rezonabil pentru vârsta lui.
Spitalul merge foarte bine, clientela noastră crește cred, mai cu seamă,
pentru că-i tratăm cu bunătate, ceea ce lipsește cu desăvârșire la celelalte spitale.
Am o soră excelentă și Noêlle472 mă ajută mult. Am visuri mari, [pe] care sper să le
și întruchipez. Văzând deja ce mult s-a făcut [în] mai puțin de un an, am început să
construim abia473 în iunie [19]44 și acum deja ne mărim. Am început mic, modest
și din propriile474 puteri și iacă acuma că încep și autoritățile 475 să ne ia în seamă. E
pasionant ca ocupație și te duce tot mai departe și tot mai adânc. E foarte mult de
făcut, multe de schimbat, obiceiuri și credințe 476 ne stau în 477 cale; pentru asta e
nevo[i]e de mare răbdare și dragoste. E greu să găsești personal bun. Pentru aceasta
vr[e]au să fac o școală pentru a-mi forma [eu] însămi478 personalul așa cum vr[e]au
eu. Altfel e greu, căci îți spun: „N-am învățat așa”, „Așa ceva nu mi s-a mai cerut”
etc. Și eu vr[e]au să am o secție479 de femei și copii, o maternitate și, mai târziu, una
Scrisoare olografă către Alice Grunau-Dimăncescu pe hârtie imprimată cu însemnul
reginei Maria a României (crucea gamată). [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
469
În text: l-ași fii.
470
Generalul Vasiliu-Rășcanu.
471
În text: ași.
472
În text: Noelle. Maria Emanuela (Noêlle) Romalo (1908-1992), căsătorită Racoviță.
473
În text: abea.
474
În text: propii.
475
În text: autoritățiile.
476
În text: credinți.
477
În text: ne stă-n cale.
478
În text: însumi.
479
În text: secții.
468
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mică pentru incurabili. Umblu și noaptea cu ei, îi duc – când nu putem noi ajuta –
la Brașov, unde caut să-i urmăresc și să îi480 ajut. E obositor, dar minunat.
Dar am vorbit destul de mine și cele ce mă pasionează! Ce oribil că iar481
ți-au luat rușii vinul. E oribil și așa de nedrept. Asta e, după ei, egalitate, dreptate și
libertate. Dar, de altfel, dacă asculți tot ce se petrece, tare e urât și sălbatic, parcă
lumea-ntreagă caută cum s-ar putea desfăta în cruzim[e] mai tare și mai urât. Ți-e
silă de toate națiile! Dar eu tot în frumos cred, în izbânda binelui, căci de rău se vor
sătura cu timpul oamenii. Îmi amintesc o poezie în care spune că Dumnezeu 482 a
dăruit omului tot, afară de odihnă, ca măcar oboseala să-i aducă la sânul lui! Poate
toată distrugerea asta este necesară ca să revenim la ce e drept și bun.
Pricep ce tristă ești că nu poți citi. Asta este pentru mine, [cu] adevărat,
recreerea483 cea mai bună și adevărată. Caut să ajung să-mi creez o citadelă de pace
și frumusețe în miezul sufletului meu, cu care să pot rezista la orice. Cel mai greu e
să suporți micile înțepături zilnice și neînțelegerile casnice. Tu știi...
Vremea, după o primăvară timpurie, e de mai mult timp urâtă și umedă.
Eh, dragă, te rog iar484 să-mi ierți lunga tăcere. Îți zic „Hristos a Înviat” din
tot sufletul și să ne fie o înviere adevărată.
Ileana.
***
Bran.
26 dec[embrie] 1945485.

Dragă Sake,
Îmi vin urările târziu și darurile nu știu când. Am trecut, de când te-am
văzut, printr-o serie neagră. Eu, personal, am avut o gripă urâtă, urmată de o
operație de hemoroizi; apoi a dat febra tifoidă-n spital, îmbolnăvind aproape tot
personalul și, cel mai grav, pe minunatul nostru doctor. Așa încât au fost zile foarte
grele! Acum începe să se mai lumineze; eu mă simt încă extrem de obosită. Ajunul

480

În text: le.
În text: iari.
482
În text: Dzeu.
483
În text: recreațea.
484
În text: iari.
485
Scrisoare olografă către Alice Grunau-Dimăncescu, pe hârtie embosată cu însemnul
reginei Maria a României (crucea gamată). [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
481
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însă a fost tare frumos și copii[i] s-au putut bucura din plin și au fost foarte răsfățați,
luând în seamă timpurile486.
Eu vă trimit niște orez, poate-l aveți deja, și mai trebuie să vină un Christkind
lucrat de mine, dar cei ce-l isprăvesc nu s-au ținut de cuvânt. Ce să-i fac eu?
Între timp, au trecut zilele. Mă gândesc cu drag la mica voastră casă, atât
de plină de dragoste și bună înțelegere. De[i]e Domnul să rămâie tot așa, să vă dea
numai atâtea griji încât să puteți aprecia binele 487, să vă ușureze ziua de mâine, să
vă puteți bucura de ce-i frumos și bun în viață. Sănătate copiilor, o minte clară și o
inimă înțelegătoare. Anul Nou nu va aduce imediat zile mai bune, dar să credem că
ne va aduce mai multă dragoste și înțelegere și apoi restul va veni de la sine.
Te sărut cu drag și îți doresc ție și alor tăi numai bine și pace 488.
Ileana.
***
Bran.
14 martie 1946489.
Dragă Sake,
Îți trimit pe Cioarbă cu o propunere – din partea mea, cred neașteptată –
pentru o afacere. Nu știu, desigur, dacă îți convine sau dacă e cu profit pentru
ambele părți. Nu e o chestie490 de prietenie, ci de afacere, deși desigur că m-am
gândit că poate prin aceasta să-ți ușurez întrucâtva491 unele greutăți. Administrația
mea face o desfacere de vinuri și vr[e]au să intru în combinație cu tine, chiar poate
să arendăm via sau o parte din vie. Ce zici? Discută cu Cioarbă și dl Tega și
gândește-te bine, dar eu am impresia că ne-ar servi la amândouă.
La 24 [martie] sunt la București și te voi chema492 să aranjăm să ne vedem
cu toți și cu Radu.
Te sărut. A ta
Mama Pufy.
***
486

În text: timpurilele.
În text: binelele.
488
În text: pac.
489
Scrisoare olografă către Alice Grunau-Dimăncescu, pe carton embosat cu însemnele
reginei Maria a României (crucea gamată, surmontată de coroana regală). [Colecția VladAndreas Grunau].
490
În text: chiestie.
491
În text: întru câtva.
492
În text urma: și, eliminat de editor.
487

299

NARCIS DORIN ION

4 feb[ruarie 1947]493
Sake dragă,
Sper să-l mai găsesc pe Ziptzer, care a dispărut după depunerea pachetului.
Mii de mulțumiri pentru frumosul set; e minunat și aduce cu unul ce l-am avut
odinioară la Sonnberg... așa că mi-a făcut mare plăcere.
Alătur o scrisoare pentru ministru[l] Florescu 494, care a luat locul lui Vântu
și e un bun prieten (în orice caz, așa zice) și cred că va face și va primi pe Natali 495.
Iartă-mă, dar să scriu acum lui B496. nu mi se potrivește și e un lucru prea mic
pentru el. La el trebuie apelat când e vorba să salvăm viața cuiva. Să încercăm, în
orice caz, întâi așa.
Eu am fost foarte bolnavă, cu o gripă infecțioasă, mi-au făcut și mie
penicilină... și am trecut prin văi adânci de depresiune 497, deși acum nu am de ce,
înconjurată numai de dragoste și toate mi se fac pe plac, dar cei doi ani și mai bine
de încordare și-au cerut obolul și aș498 fi vrut, mai mult ca orice, să mor; mi se părea
atât de mult mai simplu. Idiot, știu, și ne Domnițesc, dar, de, așa 499 a fost: o lecție,
să știu și eu cum e.
Regina500 a fost foarte drăguță de Crăciun și mi-a dat un cățel care e un
tovarăș delicios. Copii[i]-s bine, spitalul plin și merge mulțumitor, așa că în fond
ar501 trebui fă fiu încântată. Am acum un căpitan 502 marinar administrator, care îmi
duce tot greul; asta e un mare ajutor.
Ike, săraca, a fost și ea cam rău bolnavă, dar azi începe să-și revie. Ștefan a
luat premiul I pe toate școlile militare și Valea Prahovei pentru juniori; poate ai
Scrisoare olografă, către Alice Grunau-Dimăncescu, pe hârtie embosată cu monograma
reginei Maria a României. Nu apare menționat anul, dar care poate fi datată cert în 1947,
după unele personaje care apar menționate. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
494
Marin Florescu a fost subsecretar de stat la Ministerul de Interne în perioada 1 decembrie 1946 - 29 decembrie 1947, înlocuindu-l pe Ion Gheorghe Vântu, care fusese subsecretar
de stat la Ministerul de Interne, pentru Finanțe Locale, în guvernul condus de dr. Petru Groza,
în perioada 7 martie 1945 - 1 decembrie 1946. În perioada 1 decembrie 1946 - 5 noiembrie 1947
Ion Gh. Vântu a devenit ministru al Lucrărilor Publice în guvernul condus de dr. Petru Groza.
495
Natalia Slivici.
496
Emil Bodnăraș (10 februarie 1904-24 ianuarie 1975) a fost subsecretar de stat la Președinția
Consiliului de Miniștri în guvernul Petru Groza, în perioada 1 decembrie 1946 - 29
decembrie 1947.
497
Depresie.
498
În text: ași.
499
În text urma: e, eliminat de editor.
500
Regina Mamă Elena.
501
În text: ași.
502
Căpitanul Boeru. Vezi Ileana. Principesă de România, Spitalul „Inima Reginei”, p. 231.
493
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auzit la Radio (la ski, nu la învățătură). Herzi zice că ea are să facă ski la vară,
acuma e prea frig. Găsesc că are mare dreptate! Eu mă gândesc ce minunat trebuie
să fie acuma în Florida sau Hawaii!!
Anton a reușit, în fine, să intre în Germania și a găsit pe băiatul lui Guttmann;
îți închipui bucurie pe capul bieților bătrâni, după trei 503 ani de tăcere.
Biata vara mea Mașka504 și-a pierdut soțul505 de dizenterie în lagăr, în Rusia.
Ce trist este totul!
Cred, săptămâna viitoare, să vin la București; deocamdată suntem înzăpeziți506.
Cu tot dragul, a ta
Ileana.
Spune lui Natali[e] c-o sărut.
***
Maisons des Soeurs
Bussy-en-Othe. Yonne
29 aug[ust] [1]964507
Vă rog să transmiteți Alicei toată dragostea mea și aceste câteva vești
sumare despre noi. Ștefan e căsătorit, cu 4 copii (2 băieți și 2 fete), al cincilea pe
drum; e inginer la General Motors; cum la 1959 a avut o groaznică encefalită, cu o
amnezie care a durat 6 luni, îi port încă de grijă 508. Fetița Minolei (care, cu soțul ei,
a pierit în avion la 11 ian[uarie] 1959), Ileana, e o frumusețe de copil și e crescută
de sora tatălui ei (austrieci509), care are 5 copii ai ei, astfel este într-o familie normală.
Alexandra s-a căsătorit cu un duce de Würtenberg în 1962. Dominic a luat
o americană în 1960. Aceștia nu au copii. Magdalena s-a căsătorit cu un baron
austriac în aug[ust] 1959 și are trei copii (2 băieți și o fată). Elisabeta s-a căsătorit
anul acesta cu un doctor austriac. Toți sunt fericiți și au căsătorii fericite.
Eu am intrat în călugărie în martie 1962 și plănuiesc un așezământ în
America de Nord.
Astfel timpul trece, o generație trece, altele le ia[u] locul și noi, pribegii,
rămânem mistuiți de dor...
Dar credința rămâne vie.
503

În text: 3.
În text: Mashka. Marea ducesă Maria Kirillovna a Rusiei.
505
Friedrich Karl, prinț de Leiningen, mort în 2 august 1946 în lagărul de la Saransk,
Uniunea Sovietică.
506
În text: înzepeziți.
507
Scrisoare olografă pentru Alice Grunau-Dimăncescu. [Colecția Vlad-Andreas Grunau].
508
În text: grije.
509
În text: Austriaci.
504
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Fie Domnul cu voi.
Ileana.
Soeur Ileana. Bussy-en-Othe. Yonne.
***
[1970]510
Draga mea Alice,
Mă bucur că am ocazia să-ți trimit câteva rânduri și un mic dar care, sper,
să-ți fie de recomfor[t] trupesc și sufletesc. Aș vrea să-ți trimit mai mult, dar din
păcate nu știu ce ți-ar fi511 de real folos. Un dar mai important voi trimit[e], cum
îmi este posibil, lui Vladi512. Maria îți va spune de cum stau lucrurile acia. Mi-a
făcut bine să văd o bună sinceră513 înfățișare românească, cum reprezintă dânsa.
Tare rău îmi pare să aflu că nu s-a putut face nimica pentru fetița lui Teti 514.
Din nefericire, nici aci nu s-a descoperit nimica, decât un regim extrem de sever515
și injecții 516 . Tovarășa mea de lucru suferă și ea de acelaș[i] necaz, însă într-o
formă mult mai ușoară, așa că se poate deocamdată menține cu regim și nu are încă
nevo[i]e de insulină. Cât privește517 boala noastră r[e]umatică, tot numai aspirina e
suverană. Sunt o mulțime de alte medicamente, dar până la urmă nu ajută prea mult.
Liniștesc durerile pe foarte scurt timp, îți dau518 greață și te găsești unde erai înainte.
Eu, desigur, nu mă pot plânge cu adevărat, fiindcă am rămas foarte mobilă, dar nu
sunt niciodată fără dureri. E crucea noastră și trebuie s-o ducem cum putem mai bine.
Sufletește, mulțumesc lui Dumnezeu pentru calea care mi-a deschis-o; deși
trebuie să spun că prin aceste meleaguri viața duhovnicească lasă mult de dorit.
Este o uscăciune și o superficialitate dureroasă. Poate la mine se combină cu teribilul
dor care mă va mistui până la mormânt, dar nu e numai aceasta. Limba ce-o vorbim

Scrisoare dactilografiată către Alice Grunau-Dimăncescu. Scrisă probabil în 1970.
[Colecția Vlad-Andreas Grunau]
511
În text: fii.
512
Vlad Andrei Călin Grunau, fiul Alicei Grunau și al lui Cașin Popescu.
513
În text: sincere.
514
Ingrid Cristina Folbert (București, 1 august 1959-New York, 17 aprilie 1992), fiica Sandei
Tudora Dimăncescu (fiica Alicei Grunau și a lui Ioan Dimăncescu) și a lui Andrei Folbert.
515
Deasupra acestui cuvânt este adăugat, olograf: regim, eliminat de editor.
516
În text: ingecții.
517
În text: privești.
518
În text: dă.
510
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nu este aceeași519. De lucru este mult, moral și fizic. Facem ce putem. Brațe sunt
puține, dar care sunt520 voioase.
Copii[i] mei sunt sănătoși, nu fără necazuri, bineînțeles, dar nimica serios,
bani puțini și „joburi” puține. Cum cred că știi, numai cel mare este aci. Sănătatea
lui, ca prin minune, e tot mai bună, are încă anumite greutăți, dar aparente numai
lui și celor care-l cunosc bine. Sper, la toamnă, să pot merge să văd pe ceilalți, cu
voia Domnului.
Iubita mea, multe ar fi521 de zis, ceasuri ne-am putea povesti. Dar va trebui
s-o facem în gând. Ce minunat lucru este că dragostea 522 în prietenie nu piere!
Te rog, îmbrățișează pe finii mei cu toată dragostea.
Pentru tine523 o lungă și dulce sărutare, plină de dor și amintiri de neșters.
Des mă mângâi cu gândul că amintirile nu ți le poate lua nimeni și am așa de
mult[e] care sunt frumoase. Asta este ceva care caut să spun tineretului de azi 524, ce
important este să ai amintiri frumoase, este una din cele mai perfecte comori pe
care nu o poți pierde... Dar... când ascultă cei tin[e]ri, care cred că știu tot? Nu mă
plâng525 de ai mei, căci sunt tare buni, numai că nici ei nu mai sunt chiar așa de
tineri... Timpul trece.
Încă o dată526, o caldă și lungă îmbrățișare.
Ruxandra527.

În text: aceiași.
În text urma încă un: sunt, eliminat de editor.
521
În text: fii.
522
În text: dargostea.
523
În text: time.
524
În text: zi.
525
În text: plângă.
526
În text: încăodată.
527
Semnătură olografă a principesei Ileana.
519
520
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Fig. 1 - Copiii principesei Ileana a României – Ștefan, Maria-Ileana și Alexandra
Habsburg – în curtea castelului din Sonnberg (Austria; martie 1937). Colecția ing.
Vlad-Andreas Grunau
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Fig. 2 - Principesa Ileana a României împreună cu fiul său, Dominic Habsburg, la
castelul Sonnberg (25 iulie 1937). Colecția ing. Vlad-Andreas Grunau
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Fig. 3 - Arhiducele Anton Habsburg, principesa Ileana a României și copiii lor,
în vacanță la Wörthersee (Austria; 1940).
Colecția ing. Vlad-Andreas Grunau
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Fig. 4 - Principesa Ileana la vila de pe malul lacului Wörthersee
(Austria; august 1940). Colecția ing. Vlad-Andreas Grunau.
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Fig. 5 - Principesa Ileana și fiica sa Alexandra, la castelul Bran. 1941.
Colecția ing. Vlad-Andreas Grunau
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Fig. 6 - Principesa Ileana și fiul său Ștefan, la castelul Bran. August 1941.
Colecția ing. Vlad-Andreas Grunau
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Fig. 7 - Principesa Ileana și soțul său, arhiducele Anton Habsburg, traversând râul
Turcu din Bran. Colecția ing. Vlad-Andreas Grunau

Fig. 8 - Arhiducele Anton Habsburg împreună cu copiii săi – Dominic, Alexandra
și Maria-Magdalena – fotografiați în fața clădirilor Vămii Medievale
din Bran. Colecția ing. Vlad-Andreas Grunau
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Fig. 9 - Arhiducele Anton Habsburg, principesa Ileana a României și copiii lor –
Ștefan, Maria-Ileana, Alexandra, Dominic și Maria-Magdalena
– în curtea interioară a castelului Bran. 1941.
Fototeca Arhivelor Naționale ale României
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Fig. 10 - Principesa Ileana împreună cu cei șase copii ai săi
– Ștefan, Maria-Ileana, Alexandra, Dominic, Maria-Magdalena și Elisabeth
– la Bran. 1945. Colecția ing. Vlad-Andreas Grunau
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Fig. 11 - Principesa Ileana a României în uniformă de soră medicală. 1947.
Colecția ing. Vlad-Andreas Grunau
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Fig. 12 - Principesa Ileana alături de doi ofițeri și o reprezentantă a Crucii Roșii,
fotografiați în fața spitalului „Inima Reginei” din Bran. 1946. Fototeca Arhivelor
Naționale ale României.

Fig. 13 - Maica Alexandra (principesa Ileana), la Mănăstirea din Bussy-en-Othe
(Yonne, Franța). Colecția ing. Vlad-Andreas Grunau
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