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Cu rare excepţii 2 , impresionantele edificii româneşti din Balcic n-au 

reprezentat niciodată punctul de atracţie al pictorilor interbelici, aceştia preferând, pe 

pânze, căsuţele mult mai pitorescului cartier tătăresc. Totuşi, cea mai sugestivă 

descriere a lor am găsit-o într-un volum de memorii al studentului de odinioară 

Mircea Berindei, pe care-l surprindem într-o dimineaţă însorită „trecând în revistă 

colinele pleşuve de care erau agăţate câteva vile semeţe şi pitoreşti, de pildă cuibul 

de vulturi alde Faucigny-Lucinge sau casa Storck, în chip de templu antic” 

(Berindei 2004: 42), lectorul modern recunoscând în preţioasa trimitere la vechea 

casă seniorială de secol XI, micul palat turcesc cu minaret al Reginei Maria sau vila 

cu arhitectura impresionantă a loggiei veneţiene, aparţinând familiei artiştilor 

Storck. 

Aceeaşi realitate a unui Balcic interbelic românesc divizat arhitectonic şi 

conturat parcimonios în arta picturală, am descoperit-o relevată cu generozitate în 

literatura memorialistică, pretext pentru a reconstitui nu atât o arhitectură a 

exteriorului, recuperabilă cu facilitate datorită fotografiei, cât, mai curând, una a 

interiorului, cu structura şi practica unor spaţii distincte ale locuirii.  

Am ales ca segmentul memorialistic să cuprindă un interval temporal limitat 

(Balcicul deceniilor doi şi trei al secolului trecut), obţinând, în schimb, prin laxismul 

perioadei de redactare (de la o sincronizare perfectă în Însemnările zilnice ale 

Reginei Maria, la o diluantă sedimentare a memoriei la Balcica Moşescu 3 , în 

volumul Balcic – 2001, trecând prin poetizarea memoriei imediate, la Cecilia 

Cuţescu Storck, în Fresca unei vieţi – 1943), o percepţie mai subtilă a nuanţelor 

înregistrate de voci exclusiv feminine, ceea ce limitează, însă, importanţa altor 

spaţii, cum ar fi acelea masculine.  

Totuşi, arhitectura nu reprezintă decât o preocupare episodică a semnatarelor 

şi aceasta aproape întotdeauna prin raportare la propriul spaţiu al locuirii de la 

 
1  Comunicare susținută în cadrul simpozionului național Memorialistica românească: între 

documentul istoric şi obiectul estetic, Iași, 9 iunie 2016. 
 Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca. 
2 Cecilia Cuţescu Storck, Vasile Popescu. 
3 Trimiterile se fac, în text, pentru Balcica Măciucă, Balcic, Bucureşti, Editura Universalia, 2001. 
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Balcic, marcat în textul memorialistic fie ca „obiectul pierdut” dintr-un spaţiu edenic 

irecuperabil (casa părintească, pentru Balcica Moşescu), fie ca obiectul unei 

„geometrii estetice” (Bachelard 2005: 135), prin excelenţă (casa de vis a Reginei 

Maria şi a Ceciliei Cuţescu Storck). Elementul arhitectonic local rămâne de 

actualitate, atât printr-o conştientă dorinţă de conservare (cu preponderenţă la 

Regina Maria), cât şi printr-o subtilă armonizare cu celelalte elemente, prin 

integrarea lui în spaţiul intim (Cecilia Cuţescu Storck), când nu reprezintă partea 

esenţială a unui trecut moştenit (Balcica Moşșescu, cu mama de origine bulgară). În 

încercarea de a surprinde „privelişti dintre cele mai caracteristici ale oraşului”, 

datorăm acesteia din urmă una dintre cele mai detaliate imagini ale spaţiilor de 

locuire din Balcic din memorialistica românească:  

 
trebuia – scrie Balcica Moşescu – să urci pe coastă în mahalaua tătărească, prin 

ulicioare şerpuite, unde casele mici de lemn, colibe galbene aşteptau venirea serii ca 

să le aducă umbră şi odihnă. În jur, dealuri din calcar alb, pe care doar soarele le 

colora cu trecerea lui prin jocuri de umbre şi lumini. Pe aceste dealuri întâlneai şi case 

turceşti, înşirate pe uliţe care urcau sau coborau, unele pietruite cu bolovani, altele în 

paragină, care păreau părăsite. Clădite din piatră, casele turceşti se remarcau printr-o 

arhitectură inconfundabilă: aveau două caturi, cel de sus ieşit puţin în afară, curtea 

fiind întotdeauna împrejmuită cu ziduri din piatră care păreau mai puţin groase, pentru 

că peste ele se răsfrângeau crengile migdalilor sau ale smochinilor. În interior, curţile 

erau pavate cu plăci din piatră de la albul intens la griuri şi brunuri roşiatice. De fapt, 

şi oraşul era construit pe dealuri din piatră şi calcar (Măciucă 2001: 20).  

 

Când satului de pe colinele cu uliţe şerpuite, cu mahalale turceşti, bulgăreşti, 

greceşti ori tătăreşti, evocat de Balcica Moşescu, i se construieşte, în replică, micul 

sat de vacanţă regal (al cărui debut îl remarcase Mircea Berindei), intenţia nu este de 

disipare a elementului autohton, ci, dimpotrivă, de continuare, prin reinterpretare, a 

tradiţiei. Ceea ce fascinează pe „visătorul de locuinţe” (Bachelard 2005: 91) de la 

începutul secolului trecut la Balcic este tocmai pitorescul ruinelor din grădinile 

misterioase ale turcilor plecaţi în exil. Vila Moşescu se ridică misterios pe locul unei 

„case dărăpănate”, de unde se poate privi întreg golful (Măciucă 2001: 71); însuşi 

Palatul Reginei are ca imagine primordială o „colibă dărăpănată” (Regina Maria 

2008a: 455–456) cu un plop gigantic şi o sursă de apă limpede, iar arhitectura 

îndrăzneaţă a vilei Storck integrează, la origini, chiar un „fost chioşc turcesc” 

(Storck 2006: 311). La un „suflet propriu” al locului face referire în volumul său de 

memorii Cecilia Cuţescu, când deplânge, „cu tot interiorul sobru, dar distins şi 

seniorial” al noii sale case, absenţa „atmosferei sufleteşti a vechii odăiţe de sus” 

(Storck 2006: 325). Mai mult, nevoii sale de „linişte şi odihnă”, Regina alege să-i 

dea un nume turcesc: „Tenha Juvah” – „Cuibul singuratic” devenind reşedinţa sa 

preferată, la fel cum bătrânul finap din curtea familiei Moşescu întruchipează, în 

memoria fetiţei de odinioară, metafora supremă a copilăriei şi a casei părinteşti.  

Unor edificii cu o arhitectură atât de diferită, cum sunt cele vizate (micul palat 

cu minaret al reginei, vila cu loggia veneţiană a Ceciliei Cuţescu Storck sau casa cu 

grădină în amfiteatru a familiei Moşescu) este mai dificil să le găsim afinităţi, ele 

fiind deopotrivă rezultatul viziunilor estetice ale celor mai buni arhitecţi ai timpului 
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(Emil Guneş4 şi Henrieta Delavrancea Gybori5), dar şi al gusturilor şi personalităţii 

beneficiarilor acestora, un caz aparte reprezentându-l vila Storck. Dacă ar fi să-i 

asociem spaţiului locuirii artiştilor Storck una dintre imaginile consacrate ale 

Poeticii spaţiului deja amintitului Gaston Bachelard, aceasta ar fi cu siguranţă cea a 

cochiliei, pentru motivul că „porunca interioară” care o împinge pe Cecilia Cuţescu 

Storck „de a construi departe de orice logică” şi de a reface continuu, până la „etapa 

de glorie” a unui „aspect definitiv” (Storck 2006: 344), seamănă cu misterul 

„formării lente şi continue” ce numai amoniţilor, ar spune Bachelard, le este revelat 

(Bachelard 2005: 136). 

Diferenţele atât de perceptibile dintre edificii ar putea fi estompate de 

preferinţa comună a memorialistelor pentru albul construcţiilor balcanice, aceeaşi 

culoare punând în lumină percepţii totodată diferite faţă de spaţiul propriei locuiri. 

Dacă, în relaţia cu reşedinţa sa preferată de la Balcic, suverana are o atitudine mai 

curând rezervată („o casă albă, modestă, cu acoperişul plat, în armonie cu atmosfera 

orientală dimprejur”), exaltarea pictoriţei Stork este tot atât de evidentă, dimpreună 

cu o conştiinţă a monumentalităţii aclamate („o splendidă apariţie arhitecturală, 

inspirând putere prin robusteţea sa şi fiind impunătoare fără a fi greoaie; toată 

lucrată în piatră albă, adusă de la Cavarna şi şlefuită, care, la lumina lunii, dă 

impresia unui «palazzetto» de marmură şi străluceşte de departe ca sideful”). Din 

perspectiva unei reconstituiri tardive, cum este cazul Balcicăi Moşescu, evocarea are 

tot mai mult valoare de simbol şi pentru că, recuperată din amintirile fetiţei de doar 

zece ani, imaginea casei părinteşti concurează cu a locurilor de joacă şi a prieteniilor 

pierdute definitiv odată cu Balcicul, în 1940:  

 
Acolo sus, văd o casă cu terasa înconjurată de vase cu flori; lângă scara ce urcă 

spre ea, rodiile şi-au găsit adăpost de prea mult soare; bătrânul finap este tot acolo, iar 

iedera coboară de pe terasă pe umerii coloanelor de piatră (Măciucă 2001: 10).  

 

Fără a înregistra albul luminos al casei părinteşti, memoria fetiţei de odinioară 

reţine, în schimb, piatra ca element definitoriu pentru Balcic. „În Balcic aproape 

totul era piatră, o găseai peste tot”, îşi aminteşte Balcica Moşescu, încercând să 

epuizeze, printr-o enumerare, multiplele sale reprezentări artizanale: „cioplitorii 

făceau minuni din ea: vase pentru flori în cele mai diverse forme, mese, bănci, 

coloane pe care se aşezau vasele cu flori sau bolţi cu viţă de vie” (Măciucă 2001: 

21). O implicare directă şi totodată activă într-un proces complex de elaborare (de la 

concepţie la finisare) a unui spaţiu propriu al locuirii, spre deosebire de cel exclusiv 

al evocării, cum este cazul reginei Maria sau al pictoriţei Storck, se reflectă în textul 

memorialistic printr-un dinamism propriu şi un lexic particular, încât constatăm, pe 

un segment temporar limitat, o aglomerare de termeni tehnici, între care regăsim 

aceeaşi piatră locală, dar în calitatea sa de material de construcţie esenţial, de 

dimensiuni variabile şi cu utilizări diverse (culeasă de la malul mării, masivă, pentru 

 
4 Emil Guneş (Günes) (1889/1890–1945), arhitect militar român de origine turcă. Castelul de la 

Balcic al Reginei a fost construit după planurile sale între 1925 şi 1927.  
5 Henrieta Delavrancea Gybori (1897–1987), arhitectă română. Casa Storck reprezintă doar una din 

cele 22 de vile proiectate de arhitectă la Balcic, printre care se numără şi cea a primarului oraşului, 

Octavian Moşescu, tatăl viitoarei Balcica Măciucă.  

119



Liliana BURLACU 

fundaţii, „desţelenită din aluviuni cu târnăcoapele”, pentru terase sau monolitele 

„albe ca marmura” „desprinse din grosimea stratului pietros al carierei”, pentru 

ciopliturile în piatră (Storck 2006: 330). Piatra aceasta devine la un moment dat 

subiectul unui dezacord major între „viziunea artistică” şi cea practică privind 

construcţia Palatului regal, iar Regina Maria este obligată să medieze conflictul 

pentru a putea impune „schimbarea materialului folosit”: utilizarea unei pietre 

neprelucrate mai mici”, în locul aceleia „imense, nu suficient de rustică” (Regina 

Maria 2008b: 252). Rolul pe care cele două femei îl rezervă însă pietrei este unul 

prin excelenţă decorativ. O regăsim integrată în ansamblu, deopotrivă pentru 

monumentalitate (din subţiri coloane dalmate de la Palatul regal), în „blocul de 

marmură veche grecească împodobit cu frunze de acant”, din intrarea dinspre mare a 

reşedinţei Storck (Storck 2006: 335), în fântâna de marmură cu inscripţii turceşti din 

curtea familiei Moşescu, (Măciucă 2001: 76) sau, pentru simplitatea şi chiar 

primitivismul său, în rusticitatea imprimată teraselor, aleilor şi zidăriei palatului 

regal sau în efectul de „zid uscat (adică fără var)”, de un veritabil „pitoresc” local, al 

teraselor vilei Storck (Storck 2006: 330). În forma sa „artistică” o întâlnim în spaţiile 

semiînchise ale loggiei aceleiaşi vile, ca element arhitectonic (arcadele susţinute de 

coloane groase) sau în calitate de mobilier („jeţuri grele”), pătrunzând până în 

intimitatea interioarelor. Nu este deloc întâmplător faptul că celui mai important 

spaţiu, atelierul, îi este asociat acelaşi „material grăitor de eternitate”, piatra, cum o 

numeşte pictoriţa Storck. „Cu ziduri neobişnuit de groase şi de înalte”, atelierul „se 

integra în măreţia mării [...] prin sobrietatea şi simplitatea lui lapidară, care îi dădeau 

o expresie şi o demnitate rară”, acestea fiindu-i conferite, în parte, şi de „ciopliturile 

frumoase în piatră, greu de înfăptuit”, care i se păreau pictoriţei a se înălţa „ca din 

poveşti” (Storck 2006: 332). În timpul uneia dintre rarele sale vizite, Regina Maria 

împreună cu Principesa Ileana, în fapt „vecinele sale”, îi admiră atelierului „tavanul 

de bârne largi şi înnegrite”, din care atârnă candelabre bizantine (Storck 2006: 336). 

Atmosfera acestuia era, cum afirma şi autoarea memoriilor, „prielnică momentelor 

de înălţare”, dar „plină de strădania muncii”, la fel cum loggia marca „locul său de 

reculegere”, superb „în izolarea sa”, compus „dintr-o singură încăpere, cu o mică 

despărţitură de zid într-o parte, numai atât cât îi trebuie loc unui pat de odihnă” 

(Storck 2006: 345). Ca spaţiu al odihnei e amintită doar „odaia de culcare” de la 

etaj, originală prin „cupola ei întreruptă cu goluri în forme rotunde sau pătrate 

astupate cu geamuri, după moda orientală”, dar şi prin faptul că avea depozitate 

şiruri de cărţi „pe firidele de jur-împrejurul zidurilor” (Storck 2006: 347).  

Deşi spaţiu prin excelenţă al sociabilităţii, sufrageria vilei deţine mai multe 

elemente de reculegere – impuse de stilul său mănăstiresc: câteva băncuţe de 

inspiraţie medievală, în zid, alături de „un sfânt Sebastian în mărime naturală, în 

lemn sculptat şi colorat”, ce veghează dintr-o firidă –, dar şi de reverie: o fereastra 

rotunjită cu vedere spre mare; un punct de atracţie constituindu-l „firida de piatră 

plină de farmec cu uşcioară”, prin care se comunica cu „oficiul”, azi o noţiune 

uitată, desemnând o încăpere anexă a sufrageriei, în care se pregăteau cele necesare 

pentru servirea mesei (Storck 2006: 324). 

Ultima din modificările survenite în structura vilei, cea de înlocuire a 

vechiului pavilion turcesc şi de prelungire a construcţiei în acelaşi stil, cu atelierul şi 
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loggia, permite amenajarea unui salon spaţios ce comunică cu atelierul „printr-o 

mare deschizătură arcuită”. Descrierea îi aparţine Ceciliei Cuţescu însăşi: 

 „Pereţii văruiţi nu aveau alte ornamente decât arcade turtite, jur-împrejur, 

ridicate trei centimetri deasupra tencuielii şi fiecare susţinută de câte o consolă de 

piatră de aceeaşi grosime”, dimpreună cu dezvăluirea sursei inspiratorii pentru 

originalitatea ideii de a folosi arcadele în scopul unei sugerate separări (Storck 2006: 

346). Este vorba despre catapeteasma Bisericii San Marco din Veneţia, de care se 

leagă şi prezenţa „ferestrelor lunguieţe îngrădite în fiare”, de la parter.  

Dacă din „elegantul” mobilier al vilei nu putem recupera decât „masa 

italienească înconjurată cu scaune în acelaşi stil” din impunătorul salon cu arcade, 

avem, în schimb, posibilitatea reconstituirii, cu ajutorul volumului de memorii, a 

unei  părţi din obiectele decorative ce au contribuit la crearea acelui efect de 

„interior artistic”, unde te simţi, spunea autoarea, „într-o atmosferă de senină 

contemplare şi mulţumire”: 

 
Brocarturi ţesute în albastru şi alb [...] întinse pe patul de odihnă şi pe pereţii 

dimprejur; o fântână la perete, ale cărei ape alunecau pe placa de marmură şi, în 

sfârşit, mai erau covoarele, statuetele în bronz şi în marmură, sfeşnicele de alamă cu 

braţe, picturi şi desene multe şi alte lucruri frumoase pe care un artist le poate avea 

(Storck 2006: 347).  

 

Ca o apoteoză adusă unui „loc de supremă concentrare şi desfătare”, se înscrie 

ultimul gest al fiecărui membru al familiei de a-şi uni eforturile pentru „a imprima” 

zidurilor vopsite în tempera ale loggiei „ceva din simţirea” lor de artişti. Pictura – 

prin Cecilia Cuţescu Storck, Romeo Kunzer Storck, Cecilia şi Gabriela (Litta) 

Storck Botez, respectiv sculptura – prin Frederic Storck, colaborează, astfel, în cel 

mai armonios mod. Figurilor 

 
animând peisaje ideale, în care nu lipsesc corăbiile care poposesc în porturi, cu 

ziduri drepte şi neobişnuit de înalte, oprindu-se brusc în mare, cu drumuri 

prăpăstioase şi fecioare în rugăciune desprinzând lumini din straturile cerului,  

 

li se aliniază „pe piedestale de piatră, aşezate de jur-împrejur”, statuete în 

bronz şi în marmură (Storck 2006: 351–352). 

Dacă privim interioarele Palatului regal, ele ne par, prin comparaţie cu cele 

„artistice” din vila Storck, austere, aproape lipsite de personalitate, aşa cum poate 

părea anost un zid complet alb, culoarea pentru care optează regina, în comparaţie 

cu un altul, vopsit în tempera, preferatul familiei Storck. Deşi ar fi fost interesantă o 

apreciere a Reginei Maria despre stilul exuberant al vilei (aflată, cum am amintit 

deja, la un moment dat, în pline lucrări de construcţie, în vizită la vecinii artişti), 

totuşi, Însemnările zilnice ale suveranei nu consemnează nicio impresie în acest 

sens. Reţinem doar remarca sa din 9 octombrie 1924 (când descoperă „locul de vis” 

al propriei case la Balcic), în care îi apreciază casei Storck, de la distanţă, 

„încântătoarea terasă, chiar deasupra mării” (Regina Maria: 2008a: 455).  

„Tenha Juvah” vine în continuarea (şi în completarea) unei suite de „case de 

vis” ale Reginei Maria (Bran, Cotrocenii, Pelişor, Cara Dalba, Copăceni). Ceea ce o 

deosebeşte de acestea este dorinţa de a face din „Cuibul singuratic” de la Balcic 
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nimic mai puţin decât „esenţa stilului şi gustului” personal sau, cum afirmă în 

acelaşi jurnal, o „perfecţie tip-top”. Acestui scop îi consacră deja constituitele 

colecţii de „lămpi evreieşti de alamă” şi „aplicele” ce le cumpărase în decursul 

timpului, toate vasele (de alamă, de bronz, de piatră), inclusiv icoanele vechi şi 

candelabrele de argint (se explică, astfel, interesul deosebit pe care suverana îl 

manifesta pentru candelabrul bizantin din atelierul Storck). În această etapă, Tenha 

Juvah devine „cel mai puternic rival” al reşedinţei de la Bran, preferata reginei. 

Însemnările zilnice din perioada amenajărilor castelului (1925–1929) dezvăluie 

bucuria „de a combina şi gândi totul”, notâd, cu „hârtia şi tocul în mână”, necesarul 

de lucruri, de la mese la tablouri, conform „viziunii” şi „ideilor” sale. „Mi-am 

imaginat deja totul aranjat, notează la 15 aprilie 1926, flori şi vaze şi toate celelalte” 

(Regina Maria 2013: 112). Nu exagerăm dacă spunem că florile în vaze ar fi 

constituit singurul mobilier de care Regina Maria nu s-ar fi putut lipsi, cu atât mai 

puţin la Balcic. Unul dintre instantaneele jurnalului o reţine exact astfel, în balconul 

preferat:  

 
Copiii mei îmi aduseseră o colecţie de vase de aramă, iar alţii mi-au adus flori 

şi am stat aşa, înconjurată de flori de migdal şi lalele, în farfurioarele mai mici fiind 

flori albastre şi acele flori galbene, piciorul-cocoşului, care sunt caracteristice pentru 

Dobrogea (Regina Maria 2013: 114).  

 

Casa reprezenta, în accepţia sa, „pur şi simplu un mic cuib de artist”, 

recunoscând că fusese construită mai mult pentru frumuseţe, decât în scop practic al 

unei locuinţe de familie” (Regina Maria 2008b: 300). 

 
Acum, despre preţioasa casă. Este o mică intrare rotundă la care duc două 

trepte de piatră. Prin aceasta se intră într-un mic antreu. Din acesta într-un mic hol şi 

din micul hol într-o cameră foarte mare pe care noi o numim holul-sufragerie şi care 

este camera mea, cu un alcov mare pentru pat. Această cameră este, realmente, foarte 

mare  şi are în faţă o imensă fereastră cu faţa la mare. O privelişte superbă, absolut 

divină. Dincolo de aceasta, am o cameră de baie, o copie exactă a vechii băi turceşti 

de aici, de la Balcic, care dă un plus de farmec casei mele. Există o mică încăpere 

pentru îmbrăcat şi o cameră pentru camerista mea. Acestea şi două camere mici de jos 

constituie totul! (Regina Maria 2008b: 299) 

 

Printre mobilierul păstrat la Balcic se află dulapuri sculptate şi pictate, oglinzi, 

tronul Reginei împreună cu o măsuţă din piatră, o altă măsuţă de toaletă, dar nu şi 

cele „două divanuri mari à la Turque” pe care, într-un noiembrie rece din 1925, 

intenţiona să le pună în holul şi în camera sa pentru oaspeţi. Regăsim şemineul alb 

din salon, dar nu şi gongul din aceeaşi odaie, şi nici prosoapele de baie vopsite în 

portocaliu şi galben, pe care imagina să le folosească drept perdele. Ca o simplă 

coincidenţă, perdelele din creton, aduse din Italia, în care predomina oranjul, şi care 

dădeau, în bătaia soarelui, „o lumină specială interiorului”, reprezintă una dintre 

puţinele amintiri despre casa natală a Balcicăi Moşescu. Totuşi, recuperăm din 

interiorul casei sale două piese de mobilier originale precum dulăpiorul japonez 

pictat, cu multe sertare, „adevărată bijuterie de artă”, zidit în firida unui perete din 

living, precum şi un altul, cu uşile intarsiate cu fildeş, ambele aduse din călătorii. În 
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„simplitatea unui Orient mai puţin luxuriant, dar de bun gust şi emoţie”, cum îşi 

caracterizează deja matura Balcica Măciucă locuinţa părintească, includem 

impresionanta colecţie de tablouri ale unor nume devenite mai târziu celebre.  

Aceste trei instantanee arhitectonice, recuperate exclusiv din literatura 

memorialistică, nu au pretenţia de a epuiza subiectul, ci doar de a sugera puterea 

Balcicului de a-i inspira chiar şi pe cei mai umili visători. 
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Liliana BURLACU 

Balcic from the Inside. Elements of Architecture and Design in 

Romanian Memoirs: Queen Mary, Cecilia Cuţescu Storck, Balcica 

Moşescu 
 

Although differently represented (both as a “lost” and “regained” paradise, as an 

inspiring space, etc.), the common image of Balcic in a part of the literary memoirs, 

belonging to Queen Mary, to the painter Cecilia Cuţescu Storck or to Balcica Moşescu, is a 

rather mental, introspective, than exotic place. 

Reinventing the domestic space by integrating it into the specific local geography, using 

the natural resources (stone and marble), the concern for the concordant combination of 

styles (Romanian, Bulgarian, Oriental, Moorish) are some of the preoccupations of these 

ladies aspiring to a different way of life. A vocabulary mainly related to the building 

materials and to the architectonic elements temporary prevails in the literary space of these 

creations, giving them plasticity, as well as novelty and singularity. The confessions reunited 

in the three volumes of memoirs are also relevant by the information they provide on some 

emblematic pieces of the interwar Romanian architecture in Balcic, such as the little royal 

castle Tenha Juvah, the Storck villa and Balcica Moşescu’s family house. Among all these, 

only the palace is left to be visited by the tourists nowadays. 
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