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O prefaţă subiectivă 
 

 
i se pare că este potrivit să apară un volum precum cel pregătit de 
dl. dr. Silviu Miloiu despre bunicul meu, generalul Titus Gârbea, şi 
îi mulţumesc, felicitând şi Editura Cetatea de Scaun din Târgovişte 

pentru iniţiativa ei. S-ar fi cuvenit poate să întreprind chiar eu acest demers, dar 
nu sunt istoric şi pregătirea pentru tipar, corectarea unor inexactităţi, notele 
necesare şi alte asemenea lucruri m-ar fi depăşit ca şi pe tatăl meu, fiul 
generalului. El a publicat în reviste de istorie unele pagini, alese şi adnotate din 
memoriile bunicului, dar relativ puţine şi nu le-a adunat în volum.  

În ceea ce mă priveşte, am crescut şi am trăit, cu părinţii mei şi cu fratele 
meu, de când m-am născut şi până în 1998, când a murit el, împreună cu 
bunicul meu şi, până în 1979 (anul morţii ei), şi cu bunica mea Silvia Gârbea 
(născută Câlniceanu) în aceeaşi casă, de pe strada Avram Iancu nr. 9, între 
Strada Plantelor şi Bulevardul Carol. E un apartament foarte mare, cumpărat 
de bunicul meu în 1940.  

Am beneficiat din plin de sfaturile şi îndrumările bunicului meu care îşi 
iubea foarte mult nepoţii şi ne povestea adesea întâmplări din copilăria lui, din 
viaţa lui civilă dar şi din cele două războaie mondiale la care participase. Era 
mândru că i-a cunoscut pe toţi regii României şi pe Regina Maria pe care o şi 
purtase odată în braţe ca să o ajute să traverseze o zonă noroioasă la o vizită a 
ei pe front în Primul Război.  

Povestea adesea despre două momente la care participase: Marea Unire de 
la 1 Decembrie 1918 şi actul de la 23 august 1944. Avea o părere bună despre 
mareşalul Antonescu, dar acţionase împotriva strategiilor lui pentru că a 
înţeles foarte devreme că alianţa cu Germania lui Hitler e catastrofală. Îl 
cunoscuse şi pe Adolf Hitler de la care a păstrat un creion mare, cu mină 
albastră, pe care Führerul i-l dăduse să însemne linia frontului la o întâlnire 
din 1944. Păstrez şi eu, acum, acest creion. Nu avea nici o stimă pentru liderii 
naţional-socialişti, pe care îi cunoscuse, cu un plus de antipatie pentru 
Goebbels. De liderii comunişti, nu mai vorbesc. 

Titus Gârbea, aşa cum l-am cunoscut eu, începând din copilărie, când el 
trecuse deja de 70 de ani, era un om puţin înalt, cam de 1,70 m, dar foarte 
distins şi prezentabil, dinamic, cu părul acum cărunt şi ochi verzi. Se ţinea 
foarte drept, ca temperament era uşor coleric, se enerva repede, dar se liniştea 
imediat şi nu păstra supărarea. Asta cu cei din jur, în afara nepoţilor, pe noi nu 
ne certa niciodată. 

M 
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A fost prigonit de regimul comunist şi a dus-o foarte greu în anii 1949-1963 
când nu a avut pensie, a fost urmărit, arestat şi închis. Ulterior a fost 
supravegheat discret, dar lăsat în pace. I s-au dat şi câteva distincţii militare 
În octombrie 1989 a avut loc ultima percheziţie la noi acasă, îmi aduc aminte 
foarte bine. Au răscolit şi textele mele, care începusem să mă afirm ca scriitor, 
dar nu au fost alte consecinţe.  

Bunicul meu a avut două căsătorii, prima efemeră, a doua cu bunica mea 
Silvia Câlniceanu (1901-1979) care a durat 52 de ani, până la decesul ei. Au 
avut doi fii: Mircea-Radu (1931-2009) şi tatăl meu Dan-Alexandru (1933-2010) 
şi doi nepoţi de la acesta. Bunica mea era fiica lui Gheorghe Câlniceanu, 
proprietar de pământ în Gorj şi funcţionar la Târgu-Jiu, ea se născuse la 
Târgu-Jiu. Fraţii bunicii mele erau intelectuali remarcabili, unul, Ion 
Câlniceanu, inginer mecanic cu studii la Bologna, fiind primarul Târgu-Jiului, 
în anii 1940, altul un distins dr. inginer agronom, ceilalţi inginer şi respectiv 
medic. Bunica a avut şi două surori, cea mare căsătorită cu generalul Eugen 
Manoil iar fiica ei, Ana-Mioara (1930-2004) a fost căsătorită cu fiul 
economistului reputat, ministru de finanţe, Victor Slăvescu. Şi Victor Slăvescu 
şi fiul lui, Mircea, unchiul meu prin alianţă, au cunoscut închisorile comuniste. 
Un văr primar al bunicii mele, generalul Aurică Pociovălişteanu, tot gorjan, 
fireşte, a fost soţul Irenei Tătărăscu, sora ministrului liberal. L-am apucat şi 
eu, era un om de o inteligenţă sclipitoare şi de o vastă cultură. Comuniştii, în 
prima lor fază de „dictatură proletară”, îl făcuseră... porcar pe propria-i moşie.  

Toată această familie numeroasă, cu rudele şi afinii ei, recunoştea în Titus 
Gârbea, care era şi cel mai în vârstă, un patriarh, şi îi acorda respectul ei. În 
copilărie şi adolescenţă, în casa din Avram Iancu se strângeau numeroase 
rude, de Crăciun sau de Paşte, iar bunicul meu prezida cu distincţie aceste 
adunări. Din păcate, din linia directă, toţi s-au stins în afara mea şi a fratelui 
meu, singurul urmaş fiind fiul meu, Tudor.  

Bunicul meu era o persoană modestă şi populară. Fusese respectat dar şi 
iubit de soldaţi şi de studenţi, câtă vreme a predat la Şcoala de Război. Un fost 
şofer al său, pe front, stabilit pe lângă Braşov, îi trimitea anual, de Crăciun, o 
lădiţă cu produse alimentare făcute în casă. Bunicul îmi povestea că se 
bucurase de oarecare protecţie din partea lui Emil Bodnăraş, demnitar 
comunist care îi fusese student înainte de a pleca în URSS. Bunicii mei şi 
întreaga familie erau de un fervent şi intratabil anticomunism, nu sufereau 
regimul imposturii şi ideologiei goale, impus contra naturii poporului român.  

Titus Gârbea avea vaste cunoştinţe tehnice, de matematică şi fizică, ca ofiţer 
de artilerie, dar şi generale (geografie, istorie). Licenţa şi-o luase însă în drept. 
De asemeni, avea multe cunoştinţe practice utile şi mă ajuta să lucrez la 
traforaj, îmi repara jucării îmi povestea regulile unor jocuri din copilăria lui, 
uitate de alţii (oina, ţurca). Ştia bine franceza, germana şi italiana, pentru 
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ultima având o simpatie specială. În engleză ştia doar unele cuvinte, nu vorbea 
curent.  

Păstra legătura cu camarazii, unii îi fuseseră elevi sau subordonaţi şi mă 
accepta în copilărie la taifasurile lor, la noi acasă, şi la partidele de bridge. Nu 
am amintiri prea precise pentru că eram prea mic, cei mai mulţi, deşi mai 
tineri ca bunicul, s-au stins înaintea lui. Îmi amintesc doi prieteni buni ai săi: 
profesorul dr. Ştefan Gârbea, ilustrul ORL-ist de la Spitalul Colţea, care îi era 
văr îndepărtat, pe care îl ajutase pe front în numele unei rudenii vagi şi care îl 
stima în mod deosebit şi dr. Ion Popescu-Sibiu, un psihiatru, pionier al 
psihanalizei la noi, care era un povestitor excepţional. Când ne vizita dr. 
Popescu-Sibiu, întreaga familie, eu aveam vreo 6-7 ani, se strângea în jurul lui 
şi el povestea fascinant până la orele unu sau două din noapte cazuri medicale, 
vizite ale lui în SUA şi orice altceva.  

Bunicul meu fusese unul dintre primii fii ai unui tată cu 21 de copii din trei 
căsătorii. Unii dintre fraţii şi surorile lui, nu prea mulţi, mai trăiau în copilăria 
mea, dar puţini au avut urmaşi. Nepotul unui frate al bunicului, de care era 
mai apropiat, a făcut o remarcabilă carieră în teologie şi este singurul văr de 
care mai ştiu. Are la rândul lui un fiu care ne poartă numele.  

Tatăl bunicului meu era ofiţer de poştă şi voiaja des la Constantinopol 
(Istanbul) pe mare. De aici i s-a tras şi moartea, înţepat de o insectă exotică, 
fapt prin care a contractat o boală tropicală sau o infecţie letală, nu se putea 
stabili la acea vreme. 

Când m-am născut eu, în 1962, bunicul meu era în închisoare. A revenit din 
fericire relativ repede, prin 1963, avea 70 de ani, şi am locuit împreună încă 35 
de ani. A trăit 105 ani şi trei luni. Mi-a povestit multe Tata Mare, cum îi 
spuneam fratele meu şi cu mine. M-a învăţat istorie (adevărată, cu regii 
României, cu cântecele patriotice cu adevărul despre 1 Decembrie 1918 şi 23 
August 1944 la care luase parte), literatură, artă, maniere. La cinci ani recitam 
mai multe versuri din Divina Comedie în italiană decât aş putea să reproduc 
azi. Bustul lui Dante îl am de la el şi stă azi deasupra biroului meu amintindu-
mi de vămile prin care toţi vom trece. Mi-a povestit mitologia greacă şi mi-a 
stimulat imaginaţia cu Cântecul Nibelungilor. M-a învăţat că atunci cînd o 
doamnă intră sau iese din încăpere trebuie să te ridici. Unii amici, „oameni 
recenţi”, m-au ironizat pentru asta, dar eu mă port cum ştiu eu că se cuvine şi 
îi compătimesc. De la şapte ani, m-a dus la restaurante ca să învăţ să mă port 
în public, să comand şi să ţin tacâmurile. Mi-a făcut zmeie, arcuri cu săgeţi, m-
a învăţat să tai un trabuc şi să joc bridge (la asta bunica mea era mai 
talentată, era o pasionată jucătoare de bridge, rummy, poker etc.).  

Bunicul meu s-a născut în Bucureşti, pe actuala stradă a Energiei, între 
Foişor şi Calea Moşilor, dar a copilărit la Constanţa. Nu am cunoscut niciodată 
un om care să înoate mai bine ca el. Când el avea 82 de ani, ţin minte bine, am 
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fost la mare împreună şi eram destul de matur ca să rămân uluit de felul cum 
se mişca în apă. Între reprizele de înot, pe plajă, mă învăţa şah.  

Când a venit Revoluţia am fost fericit pentru el, că a apucat să vadă 
sfârşitul lamentabil al comunismului pe care l-a detestat şi faptul că am intrat 
în posesia casei de la Bengeşti, Gorj, construită de el în 1930 pe terenul soţiei 
sale. Acea casă e un miracol tehnic mai ales prin faptul că el a prevăzut un 
sistem de drenaj al terenului, simplu şi ingenios, mi-am dat seama mai târziu, 
ca inginer de geniu rural eu însumi, încât beciul adânc de trei metri e perfect 
uscat. Bunicul meu desena impecabil şi cânta frumos, era în stare să-mi cânte 
câte un act întreg din operele lui Verdi, cu textul în italiană, desigur. A condus 
maşina până la 92 de ani. Tatăl meu era la rândul lui pianist notist şi un 
desenator de mare talent. Păcat că nu a avut longevitatea bunicului şi că fiul 
meu nu are azi parte de un bunic aşa cum am avut eu. N-a reuşit să mă înveţe 
germană, pe care o vorbea bine, şi nici să cânt, dar din vina mea.  

Titus Gârbea avea un farmec deosebit al povestirii şi era un excelent 
vorbitor în public. Nu suporta însă întreruperile. Scria cu destulă abilitate. Îi 
citeam uneori memoriile pe care le elabora lângă noi. Avea un stil foarte precis, 
deşi fraza avea ceva cam bătrânesc. Îşi amenajase o cameră la demisol ca birou 
şi acolo lucra adesea. Avea în permanenţă hărţi pe care verifica informaţiile 
geografice. Desigur, el m-a învăţat să citesc şi să desenez o hartă. Îi plăcea să 
deseneze hărţi şi schiţe topografice în culori, memoriile lui au asemenea desene 
ajutătoare pe care mi le explica uneori. Am păstrat şi cărţile de război, care 
erau lectura preferată şi a tatălui meu, cu adnotări şi corecturi ale sale. 

Un singur lucru detesta şi bine făcea: să îndrepţi arma, chiar de jucărie, 
spre o altă persoană şi să ţii pistolul încărcat, chiar şi cu capse. Mai târziu, 
când am avut ocazia să ţin arme adevărate, am păstrat în memorie sfatul lui. 
În copilărie, spunea el, tatăl său, ofiţer de poştă, precum am spus, şi deci 
înarmat, cum erau vremurile, a vrut să-i arate cum funcţionează revolverul. 
Din fericire a tras în plan vertical, cum se zice azi, şi un glonţ uitat pe ţeavă a 
găurit tavanul. Învăţătura s-a transmis din tată-n fiu şi azi singurul lucru pe 
care nu-l tolerez băiatului meu e să ţină arma încărcată şi să o îndrepte spre 
altul, chiar dacă e dotată cu gloanţe de burete.  

Dintre lucrurile preţioase moştenite de la bunicul menţionez o ediţie 
impresionantă din Divina Comedie, ilustrată de Doré, una din Cântecul 
Nibelungilor cu gravuri, un tăietor de havane montat în os şi dicţionarul limbii 
române de Candrea-Adamescu, pe care îl răsfoiam încă de la patru ani. Toate 
vor trece fiului meu şi fiului său şi aşa mai departe în veacul vecilor.  

 
       Horia Gârbea 
 

  


