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Familia Tãtãrescu
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Familia Tãtãrescu este una dintre familiile gorjene
care fãcea parte din vechea boierime a Olteniei,
înruditã îndeaproape cu Pârâienii, Frumuºenii º.a., ai
cãror reprezentanþi au ocupat funcþii înalte în
dregãtoriile Þãrii Româneºti, putând fi urmãriþi
documentar pânã în secolul al XV-lea.
Nicolae Tãtãrescu (1850-1916), general de brigadã
ºi fost ºef de Stat-major al armatei române, ºi soþia sa,
Speranþa, nãscutã Pârâianu (1858-1920), au avut nu
mai puþin de zece copii, dintre care patru bãieþi:
Gheorghe, Alexandru, ªtefan ºi Emanuel (Emanoil).
Gheorghe Tãtãrescu (1886-1957), cel
mai cunoscut dintre fraþii Tãtãrescu ºi una
dintre personalitãþile gorjene cele mai
reprezentative, s-a nãscut la Poiana, lângã
Tg-Jiu, a urmat cursurile Liceului Carol I din
Craiova ºi, dupã studii de Drept la Bucureºti,
pleacã la Paris, unde susþine în 1912 un
doctorat în ºtiinþe juridice, cu teza Le régime
électoral et parlementaire en Roumanie, în
care fãcea o criticã a regimului parlamentar
din România. La începutul anilor 2000,
aceastã lucrare a fost reeditatã prin grija fiicei
sale, Sanda Tãtãrescu-Negroponte, fiind
lansatã în locuinþa familiei din str. Polonã din
Bucureºti (care le fusese restituitã), festivitate
la care am avut prilejul sã particip.
Atras de publicisticã, Gh. Tãtãrescu a
funcþionat o scurtã perioadã ca director al ziarului
Cuvântul Gorjului (1918-1919). Din 1912, se înscrie în

Partidul Naþional Liberal, fiind ales pentru prima datã în
Parlament, în 1919, ca deputat de Gorj. Gh. Tãtãrescu
va avea o carierã politicã strãlucitã, devenind
preºedinte al Consiliului de Miniºtri, pe timpul lui Carol
al II-lea, între 3 ianuarie 1934 ºi 28 decembrie 1937
(când are realizãri remarcabile pe plan economic),
precum ºi între 25 noiembrie 1939 ºi 4 iulie 1940.
A fost cãsãtorit din 1916 cu Arethia, nãscutã
Piteºteanu, devenitã preºedintã a Ligii Naþionale a
Femeilor – Filiala Gorj, cea care a avut un rol decisiv în
determinarea lui Constantin Brâncuºi sã ridice
celebrele sale monumente la Tg-Jiu.
Dupã rãzboi, Gh. Tãtãrescu îºi formeazã propriul
partid liberal, acceptând sã intre ca viceprim-ministru ºi
ministru al Afacerilor Strãine în guvernul Petru Groza;
în aceastã calitate este preºedintele delegaþiei române
la Conferinþa de Pace de la Paris.
Înlãturat brutal de la guvernare pe 4 noiembrie 1947,
Gh. Tãtãrescu se retrage, dezamãgit, la Poiana.
Ulterior, în martie 1949, i se stabileºte domiciliu forþat în
Bucureºti.
În noaptea de 5 spre 6 mai 1950, Gh. Tãtãrescu
este arestat ºi depus în subsolul clãdirii Ministerului de
Interne (devenit apoi sediul CC al PCR), ocupând,
singur, celula nr. 22. Ulterior va fi transferat la
închisoarea din Sighet, unde rãmâne pânã în
decembrie 1950, când este adus la Bucureºti, în
arestul Securitãþii din Calea Plevnei. Aici este
constrâns sã fie martor al acuzãrii în procesul lui
Lucreþiu Pãtrãºcanu. Este eliberat din închisoare de
abia la 6 iunie 1955, grav bolnav de Morbul lui Pott.
Moare relativ la scurt timp dupã ieºirea din închisoare,
la 28 martie 1957.
Dupã 1989, fiica sa Sanda Tãtãrescu-Negroponte a
mutat osemintele pãrinþilor sãi de la Poiana la
Curtiºoara, lângã Tg-Jiu, unde existã un muzeu
etnografic în aer liber.
Fiul Tudor, plecat imediat dupã rãzboi în Franþa, cu
vasul Transilvania, împreunã cu mama Arethia (care
revine apoi în þarã) ºi cu vãrul sãu Dinu, fiul lui Emanuel
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Tãtãrescu, era suferind de nervi ºi va fi
internat într-o clinicã la Paris, fãrã a mai
reveni în þarã. Din relatãrile dnei
Marigela Paschievici, bunã prietenã cu
Sanda Tãtãrescu (vor deveni ulterior
veriºoare prin alianþã), Gh. Tãtãrescu
depusese o sumã de bani la Paris
pentru îngrijirea fiului, bani la care avea
acces un cunoscut, considerat om de
încredere, dar dovedit a fi un escroc
care, fãrã nici un fel de scrupule, ºi-a
însuºit întreaga sumã.
Fiica Sanda, cãsãtoritã Negroponte,
fostã ºefã a organizaþiei de femei a PNLTãtãrescu, va fi, de asemenea, arestatã,
în perioada 1952-1954.
Este de amintit cã, dupã cutremurul
din 1977, dna Paschievici, împreunã cu
cel de-al doilea soþ, Dimitrie Cosmescu,
îºi vor gãsi adãpost în locuinþa prietenei
Sanda Tãtãrescu-Negroponte sale Sanda Tãtãrescu-Negroponte,
unde vor sta pânã la 1 ianuarie 1978.
Toþi ceilalþi fraþi ai lui Gh. Tãtãrescu
au fost arestaþi odatã cu acesta sau la scurt timp
ulterior. Astfel, cel de-al doilea frate, Alexandru (18881951), general de brigadã în rezervã, cu studii în
Germania, fost preºedinte al Organizaþiei PNLTãtãrescu din judeþul Gorj, avea sã fie arestat tot în
noaptea 5/6 mai 1950, depus în celula nr. 57 din
subsolul MAI, apoi internat la Sighet, unde ºi moare în
1951. A fost cãsãtorit, mai întâi, cu o doamnã
Mongescu ºi apoi cu Cireºica (n. 1902), vãduva
deputatului ºi avocatului Vasile Arjoceanu, politician
foarte cunoscut în Gorj, rudã cu familia mea (o sorã a
mamei fusese cãsãtoritã cu fratele sãu, avocatul ªtefan
Arjoceanu, având împreunã o fatã, vara mea primarã
Florela, cãsãtoritã Cosmulescu, profesoarã, care
trãieºte la Tg.-Jiu). Cireºica a stat ºi ea în puºcãrie în
perioada aprilie 1952 – aprilie 1954, ca “element
dubios”.
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Al treilea frate Tãtãrescu, ªtefan (ns. în
1890), colonel de aviaþie în rezervã, va fi
depus în celula nr. 85 din subsolul MAI, închis
la Sighet ºi adus apoi în Bucureºti la
închisoarea Malmaison; va fi eliberat în 1957,
supravieþuind apoi pânã în 1970. Nu a avut
urmaºi din cãsãtorie.
ªtefan Tãtãrescu fusese membru marcant
al Partidului Þãrãnesc al lui Ion Mihalache,
ales senator pe listele acestui partid, ulterior
devenind lider al Partidului Naþional-Socialist
Român, de orientare pronazistã, director al
Ligii Apãrãrii Naþionale ºi al României ariene
(de altfel, cartea sa Crez nou, din 1932,
proslãveºte ideea naþional-socialistã).
ªtefan Tãtãrescu a fost ºi autor al unor cãrþi
în care atrãgea atenþia asupra pericolului
bolºevic, precum volumul Sovietele în faþa
rãzboiului de mâine (1929), în care se aratã cã:
Pe ruinele þarismului Sovietele clãdesc un
regim militar, ºi un altul intitulat, O þarã
însângeratã, apãrut la Craiova, la „Scrisul
Românesc”. A scris, de asemenea, piese
patriotice, în colaborare cu Ion Al. George
(Fugarul ºi Sângele neamului, prima
reprezentatã pe front, în 1919).
În fine, Emanuel (1892-1981), cel de-al
patrulea frate, ofiþer de carierã, a fost primar al
Craiovei în anii 1927-1928, fondatorul ºi
directorul editurii Scrisul Românesc, fiind, în
anii ’30, în fruntea societãþii pe acþiuni
Adevãrul. Emanuel Tãtãrescu s-a cãsãtorit cu
Gabriela, nãscutã Fotino, având împreunã doi
bãieþi: Dinu, plecat la Paris, cãsãtorit cu Mira, ºi
Manole, cãsãtorit, la 8 noiembrie 1943 cu
Marigela Paschievici, astãzi ajunsã la
venerabila vârstã de 92 de ani, cea care, cu
deosebitã amabilitate, mi-a furnizat informaþii
privind familia Tãtãrescu ºi mi-a pus la
dispoziþie preþiosul sãu album de familie, din
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care am reprodus, aici, unele fotografiidocument.
Arestat ºi el în 1950, depus în celula nr. 71 din
subsolul MAI, transferat apoi la Sighet, Emanuel
Tãtãrescu va sta în închisoare pânã la 15 august
1955 ºi va locui apoi la nora sa, Marigela
Paschievici, în str. Henri Coandã nr.42, pânã la
sfârºitul vieþii, în 1981. Cu un an înainte de
eliberarea din detenþie, soþia sa, Gabriela, îºi
pusese capãt zilelor, nemaiputând suporta
cumplitele încercãri prin care trecea. De altfel, ºi
alþi membri ai familiei Tãtãrescu recurseserã la
acelaºi gest tragic (este vorba de sora fraþilor
Tãtãrescu, Florica Sfetescu, precum ºi de fiul
acesteia, Horia Sfetescu, politician liberal, care
Gabriela Fotino Tãtãrescu se sinucisese dupã ce ieºise din închisoare,
unde fusese torturat).
Dintre surorile Tãtãrescu, cea mai mare,
Constanþa, s-a cãsãtorit cu un ofiþer, Marin
Niculescu, având împreunã o fatã, Feia.
O altã fatã, Speranþa, a fost cãsãtoritã cu
generalul doctor Urdãreanu. Nu au avut copii.
Cea de-a treia, Marioara, cãsãtoritã cu Rafael
Mãrculescu (soþul era ofiþer superior), a avut un
bãiat Mihai, care a activat în diplomaþie,
stabilindu-se ulterior în Argentina, precum ºi o
fatã Mãriuca, cãsãtoritã Vasiliu Bolnavu, care
trãieºte ºi astãzi ºi are la rândul ei doi copii ºi
nepoþi.
Urmeazã o altã fatã, Olga, moartã de tânãrã,
la 14-15 ani.
În afarã de Florica, cãsãtoritã Sfetescu, de
care am amintit mai sus, ultima fatã Tãtãrescu,
Dinu Tãtãrescu, Irina, s-a cãsãtorit cu colonelul Aurel
fiul lui Emanuel Tãtãrescu Pociovãliºteanu, din Tg-Jiu.
Soþii Pociovãliºteanu, prieteni cu pãrinþii mei,
aveau o casã la Tg-Jiu, pe Dealul Târgului, lângã
conacul bunicului, Constantin Popescu. Clãdirea este
ºi astãzi în picioare, fiind, în timpul regimului comunist,
sediul unei ferme a Staþiunii de Cercetãri Pomicole.
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O nepoatã a col. Pociovãliºteanu, Ileana, de o
frumuseþe rãpitoare, nãscutã în 1919 la Tg-Jiu, a dus o
existenþã aventuroasã, având o legãturã cu Mihai
Antonescu, care, înainte de 23 august, a trimis-o în
Elveþia, pentru a o proteja. Ulterior, Ileana
Pociovãliºteanu a plecat în Statele Unite, unde a
contractat cãsãtorii, succesive, cu moºtenitorii
imperiilor Bulova ºi Lindt. În perioada anilor ’50 ºi-a
adjudecat la licitaþie o lucrare a lui Brâncuºi (Muza), pe
care a vândut-o ulterior cu 800.000 dolari unui
colecþionar. A murit la 90 de ani, pe 6 august 2009, în
West Palm Beach, Florida.

Emanuel Tãtãrescu la 80 de ani, în 1972, în mijloc, rândul I,
în spatele sãu, Marighela Paschievici, Sanda Tãtãrescu,
dreapta sus, colonelul Pociovãliºteanu
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