
VECHILE CASE MIHĂLESCU DIN MAHALAUA ANTIMULUI 
de GEORGE D. FLOBF.SCU 

Pe aotualla caile a Rahovei, pil'OOÎlfld din oraş ~pre perifierie, pe dreaipta 
- îndată după strada Sf. Apostoli - la numerele 38 - 42 -, se a:f.lă 1'.ncă :în 

' fik1ţă două case vechi - ambeJle cu fa1ţaidelle sipre mi~ zi, fosve ipe o mare 
prQprietate cu împrejmuire de pe Podull Callicillor, dar nu paralele cu acesta. 
Cea din srtrî.nga, mai scunidă, ou parter şi ou oart:, privi,tă di1n faţă se clistinge 
priiil'tr-un contrafort la drea!pita. ln vedere că intrarea oaisei, ce este chiar 
la faţada ei, va fi trebuit să p01Sede la origine şi o ariipă dreaptă de asemenea 
cu un parter, 'Şi un cat care azi Jipsesc, zidul interior a devenit extern 
şi diin raţilllili de oo;JJSOlliidare s-au r~dioart: patru oonit(raforţi fa,terallă. în tootă 
adNioimea caisei 1). Casa clin dreapta cu intrarea 1'a,tera!lă dilln1sipre aipUJs, este 
de foctUJră mai nouă, avWnid deruserrnenea faţa srpre S'traidă şi un Cia't, dar totuşi 
de o vechime ce trece de un veac 2). 

Din cele CO'lllS11JaJtJate perS()IIlaJI. a:owm ciţiva ani, nimeni diin direcţia 
aces1tor două locall·uri de şcoallă nu avea cunoşitkiţă de vechimea ca:seilor, 
oare î1nsă sînt totuşi şi azi aceleaşi - reSitaurate şi reten'cuilte în diese 
rînduri de la dlăldirea [or - căiai cea din S'tlÎITT!ga datează de pe la sfirşiitul 
veacului al XVIII-lea iar cea1laltă din prima jumătate a veacului următor. 

Anexăm prezentării noa:sil::re un aiot initeresaillt - sk1gurull pe care 
l-am p'llltllit gă\SIÎ - în care aifllăm o fănmă dilil ·Îlstorilcull voohi:i dlădiri în care' 
s•au ,perind:ait vieţiile a 3 generaţii ad unei fia:mhlii timrp de mari. bine de şaizeci 
de ani iar durpă aceea a slluj1i.lt, împreună cu oealall,tă caisă din dreapta, ca 
localuri de â1:i.văţămfat lîn scurgere de mai bine de optzeci de ani. Din acest 

1) Pre"Zenta primului contrafort crează ÎIIlllPresia că acesta reprezintă o veche 
consolidare a casei. De fapt însă, această veche casă avea la origine o intrare prin 
fatada dinspre stradă - ce mai există şi azi - cu un rparale!ism între cele oouă 
aripi, din care cea din stînga mai este în fiintă, iar cea din dreapta a fost dăr.îmată 
la începutul secolului nostru, pentru a ingă·dui ridicarea actualei clădiri la stradă, 
unde funcţionează în prezent direcţia Şcoalei mixte nr. 18. Cele două case vechi 
slujesc ca săili de clase a a,cestei şcoli. 

2
) In cursul vr.ernurilor - şi aceasta încă de prin veacul trecut - pentru 

ratiuni familiale, ambele case au fost legate printr-un coridor acoperit care a dispărut 
odată cu dăr1îmarea aripei drepte a vechii case. 
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act rezuJl.1tă că S!cartlat Mihălles1cu, pe atunci biv vel pailrarniic a CU!IIllpărat 
acea.sită casă cu depoodinţelle ei de pe Podull Cailicirror, în mahaJl,aua Antii
mllllui, la 4 mai 1812, de ~a sitol1ni1cu!l Şerban Grăidişteanu, pe 34.000 tialleri. 
Cu toaite că de obîrşie sitrăină, fiiiind origiinar din Altbania - unde tatăl său 
Cositi (Costea) cQPiflări,se la CoilLSitantinlOlpOl cu Gri1gore II Matei Ghica Voe
vod - Scar\lat Mihă!l1esicu, currn1părărorul viechei case - întîllinit dteodată cu 
JJJUIIlelle de Cos1iinoiull 1) - s-a nălscUJt în BUJcUJreş,ti la 1766 şi a su:Îlt :treiptete 
celor mai înall11e dregătorii aijUJilJgînd p[nă [a moa!'tea sa la 2 martie 18382 ) 

mare logofăt aJ credinţii, aidkă miinisitru al Cu:I1tellor. 
NUJme!le de farrnlÎllie - Mihă!lesicu - şi 11-a luat Scar\11at de la moşi1a 

Mihăleştii de pe malul Argeşului, Ja hotarele dinllre fostele judeţe Ilfov 
şi VJaşca. 

1~ aflălm vel sluger în1tre martie 1791 - ianuarie 1793 i:1. divane-Ie lui 
Mihaill Conis,trantin Suţu Voevod, apoi paharni'c între ainii decembrie 1808 -
iunie 1812 3 ) • .De la sfirşitul acestui an este întÎ'lnit ca vel ducer pînă la 
1818 4 ) ; din noiembrie 1820 şi pînă în 1822 !Mihălescu a ocupat dregăto
riiJe de spătar şi epistat al Marei Logofeţii 5 ). 

La 13 aipr.illie 1822 aigentull oonsuJlar al p,rusiei, Kreuchely, raiporta mi
ni'Sltru;lui de afa1ceri exiterne a ţării sale, că şaipte boieri aleşi de Poantă au 
fost chemaţi la Silistra printre care şi marele logofăt Scarlat Mihălescu 6). 

Cu aioosit prii.1lej indsirvruil d:iiplomat a î1ntoomi1t o caraoterimre puţin mă:guJli
toare a aces,tor şaipte boieri în oare diistingea în tenmeni mai famra:b,illi 
doar pe Scal'lat Mihăll'escu pe caire.U aipreci1a ca fiind ,,iprintre cei şaipte cel 
mai terneini1c", adăugîind totuşi că 111U prea ~l cunoaşte, dar .1se zke că are 
maii mu!Hă pricepere şi mai mllllte cunoştinţe, dar şi mai multă şiretenie" 
şi se miră de cumoştinţel1e ce le va fi aViÎ·•1id „căci el nu ştie alte liirnbi decât 
cele aile ţării" 7 ) şi afirmă totodată că era „zgîrcit". 

La 27 iulie 1822 8 ) spătarul Scarlat Mihălescu a fost numit al treilea 
Caimacam, atribuindu-i-se totodată şi funcţia de agă 9 ) - dregătorie des
tul de însemnată pe acele vremi. Numirea spătarului Scarlat Mihălescu, 

1) Insuşi Ludwig von Kreuchely Schwerdtberg, agentul consular prusian in 
Tara Romînească, cînd aminteşte de Scarlat Mihălescu la 1822, îl numeşte Mihalesco 
de Kostinov (Hurmuzaki, Doc. privit. Ia Ist. Rom., voi. X Buc. 1897, p. 229 Vezi şi 
Ilie Corfus, lnsemnările Androneştilor, Buc., 1947 p. 73, cu toate că la p. 78, cînd 
<>e consemnează data morţii lui Scarlat Mihălescu - 2 martie 1838 - îl arată că 
este: „sin Costită Stolnicul". . 

2 ) Necrologul său în „Cantor de avis şi comerţ", I (1838) nr. 54, (3 martie, p. 211 ). 
3 ) Arh. St. Buc„ Condica domnească nr. 61, f. 2 ; V. A. Ureohia, Istoria Romî

nilor, voi. IX, Buc„ p. 206. La 1811 ii at:ăm isrpravnic de Saac (Ibidem, p. 289). 
") Ioan C. Filitti, Arhiva Gheorghe Gr. Cantacuzino, Buc., 1919 p. 94-95. 
5Arh. St. Buc. Condica Logofeţiei Ţării de Sus, nr .. 1076, p. 188, 207, 243. 

Condica domnească, nr. 103, f. ~; 11-15, Cond. domn. nr. 108, f. 113-4. Docu
mente privind istoria Romîniei - Răscoala din 1821 - voi. I p. 186; vo'l. II, p. 306, 
347, 354, 370-1, 393; voi. III, p. 89, 167, 202, 256, 313. 

6) Hurmuzachi, op. cit„ X, p. 1"44 ; I. C. Filitti, Domniile romîne sub Regula-
mentul Organic 1834-1848, Buc. 191'5, p. 20. · 

7) Rezu'ltă însă din uneJ,e acte partkulare pe care le-am consultat că Scarlat 
Mihălescu poseda pe lingă cunoaşterea 'limbii roII1JÎneşti şi a Jimbii greceşti, uzitată 
foarte adesea pe acele vremuri chiar in corespondenta oficială a stă1pînirii, şi Jimbi.Je 
turcă şi albaneză. 
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8 ) Hurmuzaki, op. cit., X, 17. 
9) Ibidem, p. 229. 
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Fig. 1. - Copia zapisului de cumpihl'are a c:isei de pe Podul Caliciloo- de căire 
Scarla.t Mihălescu la 4 mai 1812. 
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vei agă hallea ou rang die mare 1ogof ăt de pricini sitrăine este din 14 mai 
1823 1), deţinînd această slujbă pînă '1a 13 aprilie 1829 2). 

Din 1831-1835 Sca11l01t Mdhă,Jescu a făcut .parite din AidU111area Obştească 
a ţării iar la 17 .ianuarie 1835 3), Alexandru Dimitrie Ghica Voevod a înlocuit 
pe Baribu Ştirbei (viitorul domn), în funcţie de mare logofăt bisericesc, cu 

PLAN De SiTUATIE 
AL CASELOR NIHĂfrscu 

{ dup0 planvl /'r.J""Y, 1856) 

Fig. 2. - Plan de situaţie al caselor MihăJescu după planul Friedrich Jung 
(1856) (desen). 

Sca'lilat MilhăileslCU, E~ a încet'at dim viaţă în Bucureşti la 2 mairt:ie 1838 -
prectllill am amin•tit mai sUJs - în V1î,rs1tă de 72 de ani şi a fosit înmorrnîntat 
la mănăstirea Cernica. 

Soar1lait Mihăilescu nu a aV'll!t dedt un singur fiu din a doua sa căs
nicie la 1798 cu Anica Ioan Caramanliu, pe Iancu Mihălescu, născut la 

11 I. C. Fi'!Hti, Arhondologia Munteniei de la 1820-1828, „Revista Arhivelor•, 
voi. II (1927~19291, p. 22. 

21 Hummzaki op. cil. X, p. 27·5. 
:11 Buletinu/ olifia/, nr. 4, din 1835; Hurmuzaki, lbid, X, p. 470. 

386 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



1804. Pier:llÎndu"şi soţia a avut grijă de a da o creştere şi educaţie aleasă 
singurei sale odrasle. După invăţătura primită în casa părintească şi apoi la 
Sibiu, Iancu a făcut studii superioare în Germa•:iia şi Franţa. La 28 iunie 
1825 1) Grigore nimitrie Ghica Voevod oferă rangul de vtori ilogofăt al 
Ţării de Jos lui Iancu Mihă.ilescu cu prilejul logodnei sale cu Maria Iordaohe 
Deşliu, căsătoria sa avînd loc in aprilie 1827. Aflăm pe Iancu Mihălescu cu 
rang de paharnic procuror la Di'Variul Judecătoresc, secţia civilă, despărţirea 

Fig. 3. - Vechea. ca.să a lui Sca.l'la.t Mihă.lesoo de la. sfîrşitul sec. a.I XVIII-iea 
din Calea Rahovei nr. 42. 

vremelnicească, ila 1836 2 ). El va fi deputat •Între anii 1839-1840, iar la 
1842 vel c'lucer. 

Cu prillejul că5Moriei saile, Iancu Mihă:lescu a fost puis de către părtn
iteil'e său în stăjplînirea oaisei diin mahaH.aua Antimullui şi după aîţiva ani, fiind 
tată a patru fdite, şi-a dătLit a1lătuni de veichea casă părilillteaiscă, cumpărată 
de ila Şerban stolnicul Grădişteanu, un nou corp de case, unde a locuit pL1ă 
•La stingerea sa diin viaţă, Ia 11 mai 1867. 

1) I. C. Filliitti, Arhondologia... p. 32. Tin aici să fac o corectare la ind1cele 
voi. V din Documente privJtoare Ia răscoala din 1821, p. 613, unde se spune că 
Iancu MihMescu a fost trimis (ibid. p. 344) la Si!istra. Nu este vor.ba de Iancu ci de 
Scarlat Mihălescu tatăil său, trecut numai cu numele de familie, pronumele de Iancu 
referindu-se la boierul Cocorlscu ce urmează în act şi care este unul din cei 7 boieri : 
lallJClll Cocorăscu. 

2) Almanahu Statului din Prinţipatul a toată Ţara Romineascd, Buda, 1836, p. 92. 
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Casa cea veche pări1ut,eaiscă Ja.;]!cu a dat-0 fi:iicei siaile cele mai vîrstnice, 
Ecaterina, fa căsătoria ei în 1850 cu beiZJadea Costoche Mihaii Şuţu. Oasa 
cea mare, ridicată de el, a fost rînduită de către beizadea a ob~ădui nume
roasa sa famfilie : un fiu ·şi şase fiice. Suţu a lega:t-0 la pariter printr-un 
coddor de caisa cearlalHă. CostaJOhe beizadea S"a st>iins din viaţă la 3 noiem
brie 1869 Ja w:,rst'a de 50 de ani, iar văduva lui a muri1t curind duipă aceea, 
la 9 septembrie 1873, lăsînd 7 odrasle nevirstnice 1sub oblăduirea văduvei 

Fig. 4. - Casa lui Iancu Mihăilescu din Calea Rahovei nr. 38. 

foi Iancu Mi:hăil.eS1Cu: oocoana Mariţa Mihălleaiscia 1 ). Cum una din nepoaitelle 
ei, Elena C. Suţu 2), ajunse la vfrsta măritişului, fiind logodită cu un Suţu 
tlin Moldova, casele MihMescu de pe Podul Calicilor au fost vîndute la mezat, 
cea fostă a lui Iancu Mihălescu - inchiriată încă din 1867 lui G. Cotadi - a 
fost cumpărată· de Constantin Cotadi, iar cealailtă mai veche a fost vîndută 
unui Păltineanu, cari le-a îndhiriat unor instituţii de cultură a tineretllilui. 

ln aceste clădiri____: meremetisite şi orînduite pentiru alt rost decît pe cel 
pe care l·au avut - s.1a inisrtail'art: în aprirlie 1887 Şcoa:la Norrn0ilă SU1perioară 

1) Era născută la 1812 şi s-a stins .din viată la 13 iuni"\ ţ81;)0. 
2) Elena Costache Sutu s-a nă.sout la 18 noiembrie 1854 şi a murit în 1890. 

'S-a căsătorit la 187,1 cu Gri9ore Gheorghe Suţu, nepotul de fiu a lui Alexandru 
Nicolae Vodă Sutu, care a murit la 1896. Elena s-a remăritat în 1897 cu repu
tatul arhitect francez Louis Piene Blanc (1860~1903) căruia Bucureştii îi datorează 
frumosul edificiu de pură artă arhitectonică în stil Ludovic XIII, în care este astăzi 
adăpostit Consiliul Superior al Agriculturii de pe Bd. Republicii nr. 24. 
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mutată din 03ilea GrivÎiţei >lr. 3, şcoală ce avea ca director pe reiputatuf 
profesor de. filozofie şi lingvistică Nicolae Chiriac Quintescu, (n. 4 febr. 1841 
fa Craiova - 12 aug. 1913). Printre figudle de daiscălli ai acestei ŞOO!li care 
au i1lurs1trat învăţămîn-tuil din ţara noas1tră la sfîrşttllll secoilrnui all XIX41.ea, 
teniaircăirn pe Ion Crăiciunescu, profesor de rpedaigogie şi estetică (n. Caraleţi
Romanaţi (:azi Casitra-Nova) - 27 iun. 1909), Bpaiminon!da faaincudi, ele
nistul {n .. în Cipru 1829 - 8 mart. 1897), Emanoil Bacaloglu, enciclopedist 
şi fizidam (n. în Grecia 1830 - 30 aug. 1891), D.irrni1trie Brîir1dză, botanils1t 
(n. Bivol-Dorohoi 1846 - 3 aug. 1895) şi COIJJstianti1I1 Gogu, primu[ nos<tiru 
astronom (n. Oîrrnjpullruing 1854 - 29 ian. 1897). 

ln prezent - după Clliffi am mai arrnk1t..iit - vechille C'a!se Mihăilescu 
sîillt fulosÎ'te ca săJl.;i de clli3ise a:J.e Şcoa!lei Mi~tie nr. 18 ,,Mi!haihl Eminescu" de 
pe Cailea Rahovei nr. 38-,..42. 

A N.E XĂ 
1812 mai 4. 

lncrndinţez cu zapisul mieu la mina dum-lui biv vel pahamk Scarlat Mihă
lescu ca să fie de bună cr.1xlinţă că prin bună învoială şi tocmeală, am vîndut 
dum-lui casele mele cale părinteşti de aici din oraşul BucureştiJlor după Podul 
Calicilor în mahalaoa Antimului după cum să află, care case, la împărţea.Ia ce 
s-au făcut între fraţi miei, au rămas în partea mea, însă cu pămîntul lor ohabnic, 
curele este în fata podului stănjini cinci zeci şi noă, \sau cît va fi, drept ta·leri 
trei zeci şi patru mii; pe care bani lUIÎndu-i toţi deplin în mîinile mele, i-am dat 
dum-lui şi toate sineturille, atH cele vechi cit şi cer.e cu care le-a cumpărat răpo
satul tată-mieu 1) Deci să aibă dum-1lui a le stă1pîni în bună pa·ce şi nestrămut.at atît 
dum-lui cît şi moştenitorii dum-lui. 

Şi pentru a-şi avea vînzarea aceasta tot temeiul, am adeverit acest zapis ou 
chia·r iscălitura mea şi a dum-lor fraţilor miei rugind şi pe a'.te ainstite obraze mai 
mari de au inscălit acest zaipis. 

Şerban Grădişteanu stolnic vinzător. 
Scarlat Grădişteanu 2) 
Costandin paharnic 3) 
Barbu Văcărescu martor 4) 
Barbu Ştirbei vornic 5) 
Alecsandru Filipescu martor 6) 
Mihai Filipescu 7) 
Grigore Grădişteanu sto:nic marto8) 

Constantin Filipescu martor 9) 
Grigore Romanit martor 10) 

Ştefan Belu paharnic martor 
De la Divan 

1) Vornicu: Manolache Grădişteanu. 
2) Fratele vînzătorului. 
:i) Asemenea. 
") Unchiul vînzătomlui. 
5 ) Viitorul donm, unchiul vînzătorului. 
6 ) Zis şi „Vulpe", văr primar al vînzătomlui. 
7) Cumnatul Vi!nzătorului. 
B) Fr·atele wnzătorului. 

1812 mai 4 

91 Văr primar al Viinzătomlui. 
10) Vorni•rul Grigore Romanit era stărpînul impozantei case ide pe vremuri ce 

era la coltul podului Mogoşoaie>i cu actuala Cale a Griviţei, casă ce a fost înglobată 
în fostul sediu al Ministerului de Finanţe. Peste drum - tot la începutul căii Griviţei 
3u fost pe întregul teren pînă la strada Banu1ui stăpînirile lui Manolache Grădişteanu 
rămase fiu~ui său mni mare Scarlat, de aceea Romanit semnează şi el acest act. 
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Viind cu acest zapis înaintea noastră d-lUJi stolnic Şerban Grădişteanu, vînzătorul 
acestor ca>Se prin vecbH frat.eJe durnisail.e d-lui stolnic Gri9orie Gră<lişteanu dinpreună 
cu d-lui paharnic Scarlat Mihă1esicu, cumpărătorul, cerind arnăndoă părţHe de a să în
tărI şi de Divan cumpărătoarea aceasta, în care zapis văzind şi iscăliţi, atît fraţii 
duro-lui şi rud1le ou.rn şi vecililii di.u s.us şi din jos ce au protimisis după orînduială. 

IntMeşte Divanul cumpărătoarea aceasta a· dum-lui paharnic spre a-şi avea 
stăpinirea ohabnică ca un bun cumpărător. 

(ss) Petrache Ritoridis 
(ss) Dumitrache Racoviţă 
(ss) Nestor căminar 

(ss) Constandin Kaliarhi 
(ss) Scarlat Roset 

trecut în condică 

(ss) Zamlirache 3-ti logofăt 

procitită de mine 

. (ss) Niţă Sachelarie 

Prez. Tribunalului de Comerţ 

Copia . aceasta s.coţfodu-să după cel în orighinal zapis spre a f~ c-rezută, s-a 
adeverit cu a mea iscălitură şi pecetea tribuna.Jului. 

Prezi<l~mtul: (ss) C. Kreţulescu 
(L. P.) (ss) indescifrabil 

Muzeul de i1Storie a oraşului Bucureşlii, nr. inv. 73475. 
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