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Convorbiri...

Narcis Dorin lon: V-a; propune, domnule academician Rdzvan

Theodorescu, sd incepem interviul nostru cu o incursiune in istoria

famili ei dumn e av o a str d.

Acad. Rizvan Theodorescu: Eu am obiceiul si afirm c[ sunt o Iiftl
moldo-valah[, sunt un amestec gi social, qi etnic, parfial, interesant

poate pentru societatea romdneasci a secolelor al XIX-lea gi al XX-lea.

Theodoreqtii vin dintr-un neam de rizesi, dintr-un sat numit Lespezi,

pe Siret, langd lagi, gi acest amestec va reieqi imediat din ce am s[ spun.

Strimogul meu de la sfrrgitul secolului al XIX-lea gi inceputul secolului al

XX-lea, Vasile Theodorescu, a fost intii primar al comunei Lespezi. El a fost

un rlzeE bogat intr-o comunl care era de fapt un tirg, tirgul Lespezi. Tergul

era creEtino-iudeu, aici erau foarte mu[i ewei, de unde se trage gi legitura
foarte strAnsl a tuturor membrilor familiei mele, qi materne, gi paterne,

cu eweii din Moldova. Stribunicul Vasile Theodorescu a devenit apoi, in
perioada Primului R[zboi Mondial, primar al Pagcanilor. Tiebuie si spun

ci, inainte, strlbunicul meu fusese arendaq al mogiei Pagcani a familiei
Rosetti-Roznovanu, impreunl cu Panait Marino. Vasile Theodorescu s-a

cisitorit cu Elena Stoianovici, o burghezl din zona Paqcanilor, care mai

fusese cls[torit[ inainte cu subprefectul de Baia, Aristide Cudalbu, clsdtorie
din care a rezultat gi un copil, Maria, m[ritatl cu Cocri![ Gheorghiade.

Cu strdbunicul dumneavoastrd cdli copii a avut Elena Stoianovici?

A mai al.ut patru copii, o fati si trei b[ie1i, intre care gi bunicul meu,

Mihai Theodorescu, despre care voi vorbi mai incolo. Fata stribunicilor
mei se numea Roza gi a fost cisitoritd cu doctorul Nicolaescu, cu care a

avut doi fii, fbri urmagi. Primul fiu al strlbunicului meu a fost Nicolae
Theodorescu, niscut in 1874 qi cisitorit cu Virginia Manoliu-Te{canu,
cu care a avut un fiu, Paul Theodorescu, cisltorit cu o Moginschi, din
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care descinde $erban Theodorescu. Nicolae Theodorescu a fost, pentru

opt luni, din februarie pinl in octombrie 1934, ministru al Industriei 9i

Comerlului in guvernul lui Gheorghe Tltirescu.

Pentru cd afost om politic liberal gi persoand publicd tn epoca interbelicd,

am gdsit datebiografice interesante desprefratelebunicului dumneavoastrd,

inginerul Nicolae Theodorescu. S-a ndscut la 2 iunie 1874\a Lespezi (in

fostul judel Baia) ;i a incetat din viald la 23 ianuarie 1943, la Bucure;ti.

A invd[at la Liceul Internat din la;i, dupd care a urmat studiile superioare

la $coala Na{ionald de Poduri ;i $osele, al cdrei licenliat devine tn 1896,

ob;inhnd diploma de inginer. A luat parte la construclia unor cdi ferate,
dupd care s-a angajat la Serviciul de intre{inere al Cd.ilor Ferate Romdne.

De aici a trecut la Regia Monopolului Statului,la 1 aprilie 1904, ;i apoi la

Manufactura de tutun din la;i (in 1908). Ulterior, pentru inginerul Nicolae

Theodorescu a urmat o impresionantd carierd de director ;i director general

la mai multe regii ;i intreprinderi: director al Manufacturii de tutun din

Bucure;ti (1911-1919), director general al Regiei Monopolului Statului
(1 iunie 1919 - 1 aprilie 1921), director al unei societd[i carbonifere,

director general al CFR (17 august 1927 - 1 aprilie 1929) ;i pregedinte al

Uniunii Generale a Industria;ilor din Romdnia. in plan politic, Nicolne

Theodorescu s-a instis in rkndurile Partidului Na{ional Liberal, al cdrui

deputat a fost. intre 26 februarie ;i 1 octombrie 1934 a fost ministru al

Industriei Si Comerlului in guvernul Gheorghe Tdtdrescul.

Foarte interesanti cariera acestui inginer din neamul Theodoregtilor.

Un alt fiu al strlbunicilor mei, Vasile Theodorescu 9i Elena

Stoianovici, a fost Sandu Theodorescu, care s-a clsltorit cu Margareta

Goilarr cu care a avut.o fiic[, miritatl Mih[ilescu, cu succesori. A fost

una dintre primele legituri ale noastre cu burghezia armeneasc[.

Acest Sandu Theodorescu a devenit prefect de Roman. De altfel,

mul1i dintre fiii acestor rlzegi imboglfili au devenit liberali. Cel mai

mic dintre fiii stribunicului meu a fost Mihai Theodorescu, bunicul
meu. S-a niscut tot la Lespezi,in 1882, gi a murit la Roman, in 1951,

ln domiciliu obligatoriu. A fbcut studii juridice, a devenit avocat gi

s-a cisitorit cu Profira Stihi (1883-1965).

I Ioan Scurtu, Ion Mamina, Guverne Si guvernanli (1916-19j8), Editura Silex, Bucuregti,1996,
pp.246-247.
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Acum apare o primd cdsdtorie a unui rdze; din familia Theodorescu

cu descendenta uneifamilii din mica boierime.

Da, pentru c[ Profira Stihi provenea dintr-o familie de boiernagi

despre care se scrie gi in Arhondologia Moldovei. Cdsitoria a fost

consideratl oarecum o mic[ mezalian![, intre un rizeg bogat qi o
membrl a unei familii de boiernasi, care are intr-adevir o ascendenll

interesant[. in familia bunicii mele paterne este men]ionat pentru

prima oar[,la mijlocul secolului al XV[I-lea, un Toader Stihi, care era

gtiut drept ,,curtian de Botogant",la 1751. Un alt Stihi este Vasile Stihi,

cisltorit pela 1790 cu Casandra Sava. Ei au drept urmaqi pe Anastasia,

pe Zolla gi pe clucerul Gheorghe Stihi, mort pe la 1840, despre care

g[sim date in Arhiva Genealogicd publicatl in 1994,Ia Iagil. Despre el

scrie Constantin Sion in Arhondologia Moldovei, dind definilia acestui

neam. ,,Stihi - spune in Arhondologie - moldoveni, rlzlgi de la linutul
Botoganilor." Deci gi pe aceast[ linie veneau din rlzegi, dar in timp ce

Theodoregtii erau rlzegi de secol XIX, Stihi erau rizegi de secol XVIII.

,,intAi s-au ridicat la boierie un Gheorghe Stihi din Botogani, frcdndu-se

clucer in 1827", continu[ Sion in Arh ondologie. Acesta este primul boiel
cel care era curtean de Botogani. Apoi il gtim pe paharnicul Dimitrie
Stihi, a cirui solie nu Etiu din ce familie provenea, dar care a avut

patru copii: Elena, Maria, Constantin gi Petrache. Urmeazl slugerul

Mihalache Stihi (1795-187L), care a fost revizor la Departamentul

Dinliuntru gi a fost boierit prin decret domnesc in 18452. in fine, il
amintesc aici pe Mihai Stihi, niscut la 1788 gi mort la 1868, din care

descindea bunica mea paterni. Nu gtiu dac[ acest Mihai Stihi este unul
qi acelagi cu un Mihai Stihi care era in trupa Teatrului Social din Iaqi,

condusl de Emanoil Negruzzi la 1867. Blnuiesc cl este unul 5i acelaqi.

Se;tie cu cine s-a cdsdtorit Mihai Stihi;i din cefamilie prov:enea so[ia sa?

Nu, din plcate. Din acest Mihai Stihi ddscinde aga Gheorghe Stihi

(1817-1865), care este str[-strlbunicul meu gi care, in 1831, era in corul

Gimnaziului Vasilian organizat de Gheorghe Asachi gi de mitropolitul

: ,,Arhiva GenealogicS", I (VI), nr. 1-2,1994,p.305.
: Decretul Domnesc nr. 2278/1845, pistrat la Arhivele Na{ionale ale RomAniei, Iagi, fond
Secretariat de Stat, dosar nr.345,f.120.
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Veniamin Costache. Gheorghe Stihi a fost fhcut clucer in 18351. Ca o
parantezd, gtim c[ ln epocl exista qi un Costache Stihi, probabil fiul deja
menfionat al paharnicului Dimitrie Stihi, de vreme ce, vorbind despre
tipografia lunimii, intemeiatl in colaborare cu Dimitrie Cozadini, Iacob
Negruzzi scria: ,,Stabilimentul se agezi in casele Bincii Moldovei, din
collul stradelor Sfhntul Ilie gi Golia2, acum a mogtenitorilor riposatului
Costache Stihi, unde a rlmas pAn[ in ziua de astlz|". Aceasta este

informa(ia dat[ de Iacob Negruzzi.

Sd revenim, vd rog la strd-strdbunicul dumneavoastrd, Gheorghe

Stihi, despre care, tn Marea Arhondologie a Moldovei, se men{ioneazd cd

este tndl{at la rangul de stolnic, in anul 1839.

Revenind la aga Gheorghe Stihi, el s-a c[sitorit in 1846 cu Profirila
Balomir. Din acest moment prenumele de Profira devine prenumele
tuturor femeilor din familie, pAni la bunica mea. Ea era descendenti
directi a paharnicului Ioan Balomir3, care a primit acest titlu in 1845a.

Balomir era pictor, ardelean din Sdligte, n[scut in l794,venit la Iagi, unde
a colaborat cu Ludovic Stavski la decorarea caselor familiei Roznovanu.

Actuala Primarie a lagiului.
Despre el, Sion spune in Arhondologie: ,,Balomir. Neam!. Unul a fost

staroste de sudefi nemfegti la Fllticeni pinl pe La1827 gi nepotul aceluia
zagrav de portrete in Iagi gi Mihai Vodd Sturdzal-atboierit". Un detaliu
care merit[ spus este ci, atunci cind eram copil gi se deschisese Muzeul
de Art[, imediat dupi abdicarea regelui, la inceputul anilor'50, gtiam
foarte vag de la bunica mea de inrudirea cu Balomirii, dar eram atras
ca de magnet de.portretele frcute de Ioan Balomir, mai ales de cel al
pravilistului Donici. Era o atractie extraordinari, supranaturalS intr-un
fel, gi o pun acum pe seama unor atomes crachuss, cum spun francezli.

t Arhivele Nafionale ale Rominiei, Iaqi, fond Secretariat de Stat, dosar nr. 344, f. ll2.
'zAstlzi, strizile Vasile Alecsandri qi Cuza-Vodd.
3 Despre Ioan Balomir vezi articolul lui Remus Niculescu, ,,Contribulii la istoria inceputurilor
picturii rominegti", in studii si cercetdri de istoria artei, arrul l, nr. l-2, ianuarie-iunie 1954,
pp. 81-96, in special pp. 93-94.
aArhivele Nalionale ale RomAniei, Iaqi, fond Secretariat de Stat, dosar nr. 345, f.g.v.
5 A sim{i atrac}ie spontani fa[6 de ceva. (fr) (n.red.)
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I-ali marturisit bunicii cd a{i avut acest sentiment al atractiei

mlefqld de portretele lui Balomir?

Nu, niciodat[. Bunica mea a murit in 1965 $i nu am apucat s[ ii spun,

deqi eram mare atunci. Din cisitoria ag[i Gheorghe Stihi cu Profiri{a

Baiomir a reztltat Theodor Stihi (1852-1924), doctor in medicini al

Universitl{ii din Viena. S-a p[strat cererea sa citre ,,Societatea de Medici

p Naturaligti" din Iagi pentru a fi primit ca membru. Documentul se

efli acum la Arhivele din IaEil. Numele slu e pistrat in stradela Stihi

din cartierul Tlt[ragi de la Iagi. Am aceste informalii din anul 1985,

rie la unchiul meu, Todirel Stihi. in 1882, acest doctor Theodor Stihi

i-a cdsitorit cu Maria von Stenzel, descendenta unei familii de baroni

austrieci, nlscut[ ln 1850. Deci r[zeEii din Iagi 9i rize9ii din Botoqani

se inrudeau acum gi cu o familie de baroni austrieci. Theodor Stihi 9i

\Iaria von Stenzel sunt pirinlii bunicii mele paterne, Profira Stihi, care

poarti, evident, numele bunicii sale paterne, Profirila Balomir, Ei al

mitugii sale, Profira Stihi. Dat[ fiind aceastl descendenli din baroneasa

r-on Stenzel, am putut eu, peste timp, si imi inscriu copiii Ia gcoala

german[ din Bucuregti, pentru c[ a contat foarte mult acest lucru.

Gheorghe Stihi ;i Profira Balomir au avut ;i alyi copii?

ceitalli copii ai agli Gheorghe Stihi au fost: Elena Stihi, clsitoritl cu

Gheorghe Alexandrescu-Urechia, din familia istoricului; Aglaia Stihi,

ci.sitoritl cu doctorul Hagiescu; un b[iat, Ion Stihi, niscut"la 10 iulie

1859, in casa p[rinteasci din strada Desphr{irea nr. 21 9i botezat de

paharnicul Ioan Balomir, pictorul. Actul de botez, cu nr. 165/1859, s-a

pistrat la biserica Sfinta Vineri din laqi. Ultimul copil al agli Gheorghe

Stihi a fost Profira Stihi, clsltoriti cu doctorul $teftnescu, care era

tratele episcopului Melchisedec $tefbnescu al Romanului.

O figurd importantd a istoriei Bisericii noastre ;i a culturii romdne.

Da. Pe el il chema Mihai $tefbnescu Ei se nlscuse in 1823 ia

Gircina-Neam!. A studiat teologia la Kiev in 1851, a devenit episcop

al Dund"rii de |os in 1865, apoi episcop al Romanului, din 1879 pinb
la moartea sa, survenitl in 1892la Roman. A fost ministru al Cultelor

din Moldova (1860-1861), membru titular al Societlfii Academice

rArhivele Nalionale aie Romd,niei, Ias,i. societatea de Me&ci gi Naturaligti, vII, nr. 53, f,a.
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Romine ln 1870 qi vicepregedinte al Academiei Romine intre anii
1882 gi 1885. in acest fel, ca ministru al cultelor qi ca academician,
episcopul Melchisedec este un dublu precursor al strinepotului
cumnatei sale, Rizvan Theodorescu.

Despye descenden[a doctorului rheodor stihi ce ne puteti spune?
Revenind la descenden{a doctorului rheodor Stihi gi a Mariei von

stenzel, trebuie si spun c[ ei au avut trei copii, doi b[ie1i gi o fat[.
B[ie(ii au fost Ion (II) stihi, c[pitan, mort in 1913Ia Tirrtucaia, clsitorit
cu Margot caraiani, gi Theodor (II) stihi, care la r6ndu-i a avut doi
copii, Maria gi rheodor (III) Stihi, acesta din urm6 fiind cisitorit cu
constanla Haret, cu care a avut un fiu, pe Theodor (IV) Ion stihi.
Fiica doctorului rheodor Stihi gi a Mariei von Stenzel a fost, cum am
mai spus, bunica mea, Profira Stihi (lsg3-1965), care s-a cisitorit cu
avocatul Mihai Theodorescu (1882-1951), despre care am vorbit la
inceput. Ei sunt bunicii mei paterni.

care este descendenla bunicilor dumneavoastrd paterni, profira ;i
Mihai Theodorescu?

Bunicii mei paterni au avut trei copii, doi biieli gi o fati. primul lor copil
a fost Radu Theodorescu ( 1908- 1909), mort la virsta de un an. in acelagi an,
1909, bunica a n[scut o fati, Madeleine (1909-1995), care s-a clsitorit cu
Mihai Rrducanu, fiul lui Ion Riducanul, om politic gi rector al Academiei
comerciale, cu care a avut doui fiice: Marina (cls[toriti Rddulescu, cu care
a avut un fiu, costin) gi Marie-Madeleine (cisdtoritl qi divorlati in Bolivia,
care a avut la rindu-i o fiici). AI treilea copil al bunicilor mei a fost tatil
meu, vasile Theodorescu (1911-1983), care s-a cisitorit de trei ori: cu Lucia
Sternatti, cu mama mea, sanda Gancevici, gi cu Ileana poenaru. Aceasta
din urm[ era descendenta lui Petrache poenaru, inventatorul stiloului, si
a avut o fiici cu tatil meu, Marieta Aurora, recent decedati (cisitoritd in
Germania cu regizorul Andrei Ujici, cu care are un fiu, Matei).

tlon Riducanu (21 martie 1884 - 10 noiembrie 1964), economist, om politic fdrinist gi rector
al Academiei de lnalte studii Comerciale gi Industriale din Bucuregti'(lgiojis+o). Deputat,
s-dnator gi ministru al Muncii, Cooperaliei qi Asiguririlor sociale its)s-1929), ministru ai
Mu_ncii, senetalii gi ocroririlor Sociale (1929-19i0;, -irrirt.u de Finanle (1930), minisrru
1l t*q!91 -Putrlice Ei comunicafiilor (r930-193i). Membru .or.rpooa"rrt al Academiei
Romdne (1936). De{inut politic in inchisorile comuniste.
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Mama dumneavoastrd din ce familie provenea?

Mama se numea Sanda Gancevici (1919-1997) 9i - dupn divorlul de

ratll meu - s-a recis[torit in 1947 cuNicolae solomon (1913-1981), fiul

lui Cristea Solomon gi al Elisei Missir, dintr-o familie de armeni bogafi,

din boierimea armeneasce, Ei al clror moEtenitor sunt eu astlzi. Mama

era fiica lui Corneliu Gancevici (1S88-1962) 9i a Adrianei Zaharescu

(I899-tg72) din Piatra Neam!, cununali de Mihai Sturdza Ei valeria

Sturdza, fiica Veronicii Micle (cis[toritl in 1864 cu $tefan Micle) 9i

sora Virginiei Gruber.

Mihai Sturdza descindea din domnitorul omonim?

Nu. Mihai Sturdza este tatll lui Grigore Sturdza, poetul. corneliu

Gancevici era fiul lui Petrache Gancevici Ei al Caliopiei Marincovici din

Alexandria. Gancevici era un neam silrbesc venit odati cu Obrenovicii

rle dincolo de Dun[re. To[i - familiile Gancevici, Casasovici, Noica din

Sistov - erau rude. O Casasovicil a avut cu Grigore Noica2 pe filosoful

Constantin Noica. Constantin Noica era rud[ cu familia mamei

mele. Bunicul meu matern, corneliu Gancevici, a avut O sori, Lucia

Gancevici, gi un frate, Ion Gancevici, medic-gef al Bucureqtilor (care a

avut un fiu, Ionic[ Gancevici, cu descendenli).

Despre bunica dumneavoastrd maternd ce ne puteli spune?

Bunica mea materni era fiica lui costache Zaharescu din Piatra

),ieam!, c[sltorit pe la 1875-1876 cu Victoria, n[scut[ Manoliu. Ea a

ar.ut mai multe surori, dintre care )ulie a fost miritat[ Motlg in Iaqi. Alta,

Tinca, s-a c[sltorit cu pictorul gi gravorul Constantin Stahi3. Cind eram

mic qi m[ duceau in Slrdrie s[ dorm dupl-masl la aceastl str[-mltug[ a mea,

mi trezeam din somn inconjurat de toate craniile iui Stahi, pe care nu-l

Clemenla Florica Casasovici (1885-1955), fiicd a col. dr. Haralambie Casasovici (1850-1914) gi

a Eufrosinei G. Eliad (1866-1895). S-a clsitorit in 1905 cu Grigore Noica'

: Grigore Noica (1880-1946), fiul lui Iacovache Noica (1828-1890) 9i al Mariei Cdncea Ornescu

184i-1907). S-a cisitorit cu Clemenla Casasovici, cu care a avut trei copii: Grigore Noica

l916-l931i, Adina (1909-1948; cisitoriti cu Constantin Cernescu) gi filosoful Constantin

\oica (1909-1987), cisitorit cu Wendy Muston (1907-1996; cu care a avut doi copii: Rizvan 9i

.{exandra) qi, apoi, cu Mariana Nicolaide.
j Constantin Daniel Stahi (14 noiembrie 1844, Dobreni, Neam! - 18 iunie 1920, Iaqi), pictor qi

sravor romdn. Studii la Iaqi qi Miinchen. Profesor qi director al $colii de Arte Frumoase din Ias,i

1892-1902).
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