
DOUA CASE VECHI BUCUREŞTENE 

de NICOLAE VATAMANU 

Casa Colintineanu. Trăia pe la sfîrşitul veacului al XVIII-lea aci 
în Bucureşti, pe o moşie din marginea oraşului, un tînăr slujitor boie
resc, pe numele lui, Gheorghe. Muncea la curtea stăpînului rîvnind la 
agonisita multor pitari şi serdari, oare se ridicaseră tot din rînduielile 
slugilor .boiereşti. Boierul Grigore Ghica văzînd destoinicia vechilului 
Gheorghe, a hotărît să-i dea moşia în arendă. 

Gheorghe avea grije de ogoare, de vite, de mori, de cîrciumi şi de 
heleşteie. Aduna banii, făcea o parte mare pentru boier şi unia mai miti
tică pentru el. La soroace se înfăţişa cinstit cu cîştigw-ile pe care boierul 
le primea ou mare ighemonicon, şi-l bătea pe umăr făgăduind să nu-l 
uite. Acum lumea se obişnuia a-i zice Colintineanu. Era doar vechilul bo
ieresc care ţinea Colentina. Stăpînii lui i-au zis tot a.şa, ba chiar şi Dom
niţa Marioara Hangerui, soţia boierului Ghioa şi ou fiul său i-<au dat mai 
tirziu zapise la mînă pe numele acesta de Colintineanu. Se vede treaha 
că Gheorghe se bucw-a de mare cinste la slăvitele obraze, fiindcă aoea 
moşie Colentina era de baştină în neamul stăpînului. şi după obicei 
numai singur stăpînul moşii de pe apa Colintinei se putea numii Colin
tineanu. 

Dar în privinţa originei şi numelui tînărului Gheorghe stăruie o 
mică taină, pe care nici hrisoavele şi nici zapisele nu o mai pot dez
lega astăzi, dar care lasă slobod gînd:ul să-şi închipuie fel de feluri... 

Cînd i-a venit şi lui timpul, Gheorghe Colintineanu s-<a însurat. A 
luat, în 1805, pe fiica unui cîrciumăraş de pe moşie anume Şerban ; 
Elenca n-avea multă zestre, dar lui Gheorghe i-a plăcut futa. Colintineanu 
nu a avut însă parte nici de nevastă şi nici de oei doi copii. După vreo 
zece ani de căsnicie, a rămas singur. Singur eu munca pe moşia bo
ierească. 

Putea să bîntuie molima, să se cutremure pămîntul, să se întindă 
pîrjolul, să intre sabie în ţară, să se înalţe o băşi.că nemţească în văz
duh, să se schimbe Domnii, că Gheorghe îşi vedea neturburat de treaba 
lui. Şi treaba lui era una singură : să gospodărească averea boierului. 
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Fig. 1 - Casa Colintineanu 

Incet - încet, Gheorghe Colintineanu a agonisit ceva avere. Din 
spre partea aceasta nu avea a se plînge. Incă de cînd trăia Elenca cum
părase, parte cu b1ata ei zlestre, dar mai mult din munca proprie, o 
casă la oraş, în mahalaua Silivestru. Era însă o casă mică şi cam şu
bredă. Colintineanu o pusese jos şi ridicase al.ta, mai încăpătoare şi mai 
solidă. Dar el rămînea tot la ţară, pe moşie. 

Pînă într-o zi, cînd i-a venit şi lui vremea : stăpînă~su s-a întors 
de la Ţarigrad iuciu~tuiutu Paşă şi Domn al Ţării Româneşti. In acel 
ceas de bucurie Grigore Ghioa Vodă nu l-a uitat. I-a pus caftan pe 
umeri şi i-a zis : - Polcovnic să fii! 

De la moşie, Polcovnicul Gheorghe făcea deseori drumul la oraş 
pentru treburi. De fiecare dată cînd trecea prin Obor se minuna ce uliţă 
negustorească ajunsese a fi vechiul Pod al Tîrgului de Afară. Căruţele 
ţăranilor se ţineau lanţ în zilele de tîrg şi banul juca pe la toate du
ghenile. Ere treabă de făcut acolo ! 

Stăpîn peste toate întinderile acelea era boierul lui, Grigore Vodă 
Ghica. Tot privind la cei oe se înfăţişau cu căciula în mînă, la cei ce 
veneau să se roage cu galbenii în poală să li se dea şi lor o bucăţică de 
pămînt, cît să-şi facă prăvălie cu odaie, Polcovnicului îi trecu prin minte 
că nu i-ar strica nici lui un loc de casă pe Podul Tîrgului. Şi îşi alese 
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unul după pofta inimii, aproape de răspîntie, unde se tăia Podul cu Uliţa 
ce venea de la biserica Precupeţilor şi iesea în Obor pe din dos, pe la 
sfîntul Pantelimon. Avea faţă destulă şi adîncime berechet, că răspundea 
cu livada toomai într-o uliţă din spate. 

Cu oasa din Silivestru, PoJ.oovnicul Gheorghe nu se mai împăca 
acum. Era prea mică pentru el ! A vîndut-o şi a prins pe ea vreo zece 
mii de lei. Atunci s-a apucat să-şi clădească ceea ce numea el ma~ tîr
,du cu mîndrie: „casele mele cele mari". Şi erau într-adevăr mari ca
sele Colintineanului, aşa cum se văd şi astăzi pe calea Moşilor la nr. 280, 
dar aproape de nerecunoscut în urma schimbărilor recente care i-au as
cuns şi ultimele semne ale vechimii. Pe atunci însă erau impunătoare 
între coşmcliile mărunte. De la el înspre oras se mai găseau case mari, 
dar tocmai încolo către Sfinţi ; de la dînsul spre barieră însă, ferit...Ja 
Sfîntul ! Alt casă „cu ardicătură" oum se spunea pe atunci, adică au 
etaj, nu se mai vedea prin împrejurime. Meşterul care i-'8. făcut-o a fost 
om cu cap. El a aşezat casa în unghi, ou o parte la Pod şi alta în lungul 
locului. Partea de la Pod cuprindea un dublu şir de odăi care-şi pri
mesc lumina unele de la stradă şi celelalte de pe largul şi încăpătorul 
geamlîc, care aleargă şi el tot în unghi, pe toată faţada din spre curte 
a casei. Astfel, aripa de la faţă cuprindea cinci odăi. Cealaltă de pe lun
gul curţii, fiind mai îngustă, are doar un şir de odăiţe şi anume patru 
la număr, oare au :toate uşe pe geamlîc. ln fund em bucătăria şi mai 
departe, plimbătoarea. 

Apartamentul boieresc avea odăile nu prea înalte, dar bine pro
porţionate, încăpătoare, cu zidurile de o grosime impresionantă, în stare 
să reziste fără clintire la cutremure. Cu vreo douăzecişicinci de ani în 
urmă socotindu-se încheiată viaţa acestei case vechi, a fost vorba să fie 
dărimată ca să se ddice în loc altă casă nouă, un bloc ; dar din zidu-
rile bătrîne tîrnăcoapele au scos scîntei şi casa a rămas mai departe a-şa 
cum a fost. 

Uşile erau în două canaturi şi altă dată purtau podoabe de allamă. 
Intr-o parte dintre odăi, în acelea menite primirii oaspeţilor, unde pînă 
tîrziu a fost salonul mare şi salonul mic, pardoseala era din dale mari 
de marmoră. lntr-una dintre odăile acestea de ceiiemonie a durat pînă 
în toamna anului 1955 o monumentală sobă veche românească de zid, 
care înfăţişa după descrierea locatarilor ,,leit chipul mitropoliei". Acest 
monument de artă românească veche a fost scos cîndva în ourte, ou in
tenţia de a fi pus bine, dar s-a năruit de ploi şi a fost furat cărămidă 
cu cărămidă ! 

Intr-o odăiţă din aripa de pe lungul curţii se găsea pînă în 1956 
o vatră măreaţă prin proporţiile ei ; avea o deschidere centrală şi al
tele mai mici, }atlerale. Se pare că ocupa o bună parte din odaia oare 
servea drept bucătărie. Spre a cîştiga spaţiu, a fost şi ea dărîmată. 

Pe duşumeaua geamlicului dar mai ales pe laturi.le verticale ale 
treptelor se mai putea vedea o ornamentaţie în relief, dinrtr~o materie 
care aminteşte chitul întărit şi închipuie un motiv floral, ca un fel de 
covor permanent. 
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La Iindul de jos erau odăi pentru mulţimea de slujitori ai casei 
şi diversele dependinţe. Spaţiul de sub geamlic, în curte, a fost închis 
pentru a fi folosit ca încăperi în plus ; altă dată însă era liber. 

Intrarea în casă se face pe o scară dublă de piatră, care conduce la 
intrarea geamlîcului. Deasupra o marchiză de fier apăra de ploaie pe 
cine a.'?tepta să i se deschidă uşa. Pe unul dintre blocurile de piatră 
oare constituie baza scării se vede săpat leatul 1875, data uneia dintre 
reparaţiile acestei vechi locuinţe. Pe dinafară, Ia stradă, faţa oasei era 
împodobită cu false coloane din tencuială, purtînd caneluri şi capiteluri. 
ln sfîrşit, la patru colţuri ale acoperişului se a:t:lau patru băşici mari de 
aramă. Ciudata podoabă a persistat pînă în 1918, cînd tot la o reparaţie 
au fost date jos şi azvîrlite în marile '.'i puternic boltitele pivniţe, unde 
poate că mai sînt şi acum, dacă nu au dispărut şi ele ca atîtea aminti1i 
ale acestei case, altfel foarte bine păstrate şi gospodărite pînă acum vreo 
treizeci de ani. Pînă şi vechile olane turceşti care acopereau casa şi-i dă
deau un atît de plăcut caracter arhaic, au fost ridicate spre a se pune 
în loc un păcătos de acoperiş de carton asfaltat, care însfîrşit, a fost 
înlocuit cu unul de tinichea. 

Care este vechimea acestei case ? Din actele care ni s-au pus la dis
poziţie reiese că în 1837 septemvrie 12, Polcovnicul a luat în căsătorie 
pe Petruţa sin Ganea, ai cărei părinţi morţi la data căsătoriei fiicei lor, 
erau de fel din Bulgaria. Naşi la cununia lor au fost Doamna Maria, fosta 
soţie a lui Vodă Grigore Ghica, şi cu fiul său, beizadea Grigore. Beiza
deaua chiar a dat dovadă la mîna Polcovnicului că i-a fost naş la cunu
nia oficiată „în biserica de pe moşia noastră Colentina". Polcovnicul 
adaugă că slujba a fost citită de arhimandritul bisericii domneşti. La 
vremea acestei de a doua căsătorii, Polcovnicul avea casa gata făcută. 
Punînd data clădirii ei în legătură cu rangul căpătat de la Vodă, se 
poate crede că a fost ridioată prin 1825 şi că ar avea deci peste 140 
de ani. 

In treoerea atîtor ani, casa a avut de suferit o seamă de încercări, 
dar fiind tare, a rezistat. !n orice caz, marile flageluri, cutremurele şi 
focmile au cruţat-o. Se pare, după o tradiţie locală, că ar fi fost cîndva 
închisoare tllI'cească. Insăşi cele patru băşici de aramă de pe acoperiş 
ar fi avut - după tradiţia familiară - rostul de a arăta că acolo sălăş
luia o autoritate turcească. Mai curînd însă ar fi de crezut că această 
casă rarătoasă şi încăpătoare, a fost aleasă cîndva drept cartier de oapul 
vreunui detiaşament de trupe şi cu acel prilej, poate că pivniţele să fi 
primit şi ceva oaspeţi cu de-a sila. 

In orice caz, inevitabilele modificări suferite în cursul anilor. nu 
i--au put schimba esenţial înfăţişarea. La o epocă nedeterminată, rîndul 
de jos, care era destinat dependinţelor şi odăilor slujitorilor, a fost trans
format în prăvălii. S-<ar putea oa acea.sită schimbare să se fi făcut în 
1875, data cunoscută a unei reparaţii. Acum jos sînt patru prăvălii. !n 
una, cea de pe colţ, avea cîrciuma acum 80 de ani, un negustor vestit 
prin acele părţi anume Berechet. Din casele Colintineanului, el s-a mutat 
peste drum, la colţ cu strada Argeş. !n altă prăvălie a fost, foarte multă 
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Fig. 2 - Casa Giani Oră~eanu 

vreme, o brutărie vestită <şi aceea. 1) Prăvăliile aveau şi odăi de locuit 
în spate. 

In vasta curte existau două puţuri : unul, în dreapta, pentru ne
voile chiriaşilor cu circiumă şi brutărie, pentru caii ale căror grajduri 
se întindeau pe latura curţii de vale ; al doilea puţ, in stînga, slujea 
numai stăpînilor. Pentru unul dintre aceste puţuri s-a eliberat autori
zaţie, la 29 aprilie 1857, de arhitectul Capitalei Burelli, în care se arăta 
că trebuie să fie un puţ cu roată, bine ghizduit, depărtat de uliţă cu un 
anumit număr de stînjeni şi de vecini cu cel puţin douăsprezece palme 
decimale. 

Pentru alte meremetisiri de mai mică însemnătate la grajd şi şo
pron, precum şi pentru întoarcerea olanelor de la învelitoare, de asemeni 
a fost nevoie de autorizaţii în regulă. 

In sfîrşit, două documente pomenesc şi de întreţinerea uliţei. Este 
cunoscut ce eveniment de seamă pentru oraşul nostru a fost înlocuirea po
delilor de lemn ale uliţelor cu caldarîm de piatră de rîu. Lauda lui Grigore 

1) In Analele parlamentare, II, p. 325 găsim pe Gheorghe Gheciu Colenti
neanu, staroste la brutari, cu drept de indemnizaţie pentru doi scutelnici, la 26 
mai 1832. Este probabil că la început brutăria era exploatată de însuşi proprietarul. 
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Ghica pentru această ispravă a rămas săpată pentru totdeauna în monu
mentul lui funerar de la Colentina, drept cel mai mare merit ce i se pu
tea recunoaşte. Dar caldarîmul odată aşternut, trebuia întreţinut, mai 
ales pe o uliţă aşa de circulată cum era şi pe atunci Podul Tîrgului de 
Afară. Apele trebuiau îndrumate spre canaluri, ca să nu se adune în mij
locul uliţii ~i să desfunde drumul. Toate aceste cheltuieli erau puse în 
sarcina proprietarilor, care fiecare primea un bilet anume tipărit, pe care 
figura suma de plată. !ntre actele casei s-au păstrat două asemenea bi
lete, unul din 1839 şi altul din 1852. 

* 
Aceasta a fost povestea casei celei mari a Colintineanului. Cucoana 

Petruţa Polcovniceasa, văduvă energică, şi-a administrat averea cu mină 
de fier. Lucrurile ei, păstrate cu grijă, au rămas pînă de curînd familiei. 
Undeva într-un pod, mai exista sipetul de Lipsea pentru haine, îmbrăcat 
în piele de viţel, trecut în foaia de zestre din 1837. Din cele „două sfeş
nice de alamă cu luminările şi tava lor", unul a fost transformat pentru a 
duji drept lampă electrică de masă. Imensa tavă de aramă pentru plă
dntă supravieţuieşte, ca şi „tava de Lipsea pentru dulceaţă, nouă, verde". 
!nsăşi inelul cu pecetea Polcovnicului, pusă cu multă scumpătate pe actele 
menite să o apere pe cucoana Petruţa la vremea văduviei de pretenţiile 
unor neamuri ale Elenchii, nevasta dintîi, însăşi acea pecete care con
sfinţea scrisul dumnealui Andrei Daniilov, avocatul de la 1856, mai există 
pe undeva. Duhul Polcovnicului s-a păstrat fără ştirbire în casa ca o ce
tate unde cucoana Colintineanca, la gura sobii „leit chipul Mitropoliei", 
povestea acum 65 de ani nepoatei sale Irina vremea de altă dată, despre 
mîndria Polcovnicului, despre robii care dădeau pe brînci h curte şi des
pre venirea ei şi a soră-sei Păuna, de peste Dunăre, ascunse în butoaie, 
ca să nu le afle turcii şi, însfîrşit, despre o mie şi unul de lucruri care 
J'enăşteau cîndva în amintirea venerabilei doamne, cînd aplecaţi deasupra 
hîrtiilor îngălbenite, încercam să descifrăm ce a fost povestea unei case 
de altă dată şi a oamenilor care s-au perindat pe acolo. 

ANEXA 

Sfatul orăşenesc Bucureşti 

Proprietatea polcovnicului Gg. Colintineam1 din uliţa Tărgului d'Afară, văp
seaua neagră nr. 1553 şi 1552, stănjeni 17 în lungime, de 2 stj în lăţime pe jumă
tate şi peste tot patraţi 49 stj. 56 are a răspunde lei 2346 socotit pă lei 48 stănjenul 
patrat, care-i are a număra în trei rînduri, adică a treia parte acum, a treia după 
ţ;ease luni şi a treia după alte şea5e luni în lucrarea prefacerii caldarîmului şi a 
facerii canalului pă această uliţă după chibzuirea făcută 5i înalta poruncă dată şi 
:spre ştiinţă s-au dat d-lui proprietarului aceasta supt pecetea sfatului. 

(Pecetea rol undă cu vulturul şi inscripţia : Sfatul orăşenesc al politiei 
Bucureştilor 1831). 
Un asemenea „bilet" există şi pentru anul 1852 cînd avea să plătească 
391 lei 90 parale. 

•*• 
Casa lui Giani Orăşanu. Pe strada Enăchiţă Văcărescu, fostă a Poe

tului, de sub Mitropolie, se poate vedea la nr. 7 o casă veche, bătrî-
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' 
neas(il. Terenul pe care este construită se găseşte Ia un nivel mai scoborît 
<le cî~ strada, din care cauză casa pare şi mai măruntă decît este în rea
litate. \) clădire nouă, cu etaje, pusă în imediata ei vecinătate, îi răpe';lte 
lumina\şi vederea. Ambele clădiri fac parte dintr-un complex care apar
ţine unei instituţii culturale. 

Ca~a aceasta a Orăşenilor este una dintre cele mai vechi din Bucu-· 
re~.;ti. Ar'e cel puţin 150 de ani. dar data clădirii ei poate fi uşor înde
părtată eu încă două sau trei decenii. Se găseşte într-o stare destul de 
bună, deşi a fost desfigurată intre timp, prin unele transformări soco
tite necesare spre a fi mai lesnicios locuită. Este o casă mică, după sta
rea stăpinilor ei, boernaşi de mina a doua. Are o formă patrată. Cîteva 
trepte conduc într-o sală, care o desparte în două. Cum intri, la stînga, 
alte două trepte duc într-o încăpere îngustă şi lungă cît jumătatea casei : 
€ste vădit că aici a fost altădată un pridvor cu stîlpi, care acum este în
chis şi are ferestre. In continuarea lui, pe tot lungul clădirii, era altă 
dată o singură cameră, odaia de oaspeţi ; acum, un zid o desparte în 
două. Pe dreapta se deschide iarăşi o odaie mare, unde a fost camera de 
dormit. In fundul sălii o uşă dă într-o încăpere, care comunica la stînga 
cu odaia mare de oaspeţi şi la dreapta cu o cămărută, unde se păstrau 
lăzile. Acum i s-a deschis o uşă afară şi serveşte de bucătărie. Altă dată 
-0 parte din odăile de locuit, bucătăria şi celelalte dependinţe erau la 
subsol unde se pot vedea puternicele bolţi care au păstrat nezguduită 
.această veche clădire. În totul o casă modestă, dar plăcut.ii, strînsă gospo
dăreşte sub acoperişul altă dată de olane. 

Casa aceasta a fost a lui Teodor Orăşanu (1798-1859) şi a soţiei sale 
Mariţa, părinţii scriitorului N. T. Orăşanu. Pe planurile vechi ale oraşu
lui (Ernst, Purcell, Borroczyn si Yung) nu este identificată : era prea 
mică şi prea neînsemnată. Dar în afară de certa ei vechime, casa Oră-· 
şenilor se mai impune atenţiei noastre şi prin legăturile ei cu două ma-
mente istorice din trecutul Bucureştilor, care o saltă deasupra existen
\ei mărunte şi anonime a atîtora dintre casele vechi, cîte au mai ajuns 
pinii în zilele noastre. 

Primul moment a fost anul 1821, cînd Tudor Vladimirescu a in-· 
irat in Bucureşti. Domnul Tudor şi-a aşezat cartierul in casele Brînco
veanului, dar pentru odihna lui însăşi a preferat casa unui prieten, casa 
aceasta a Orăşenilor. Faptul este atestat de un martor ocular, de memo
rialistul D. Pappasoglu. El scrie 1) că Tudor ... „şi-a aşezat garda ce-şi ale
sese singur în curtea şi în casele lui Brîncoveanu sub Mitropolie (fostul 
palat Bibescu) ; a tras şi el în gazdă în casele Orăşanu, tot sub Mitro-
polie (astăzi strada Poetului) ; Orăşanu era vechi amic al lui". 

Intrebarea este care Orăsanu era proprietarul casei şi vechi amic al 
1ui Tudor? Fără îndoială că nici pamfletarul N. T. Orăşanu, născut 
.ab,ia în 1834, dar nici măcar tatăl acestuia, Teodor Orăşanu, care la 
1821 era un tlînăr de 23 de ani, deci la o vîrstă cînd numai cu greu pu
tea fi „prietenul vechi" al unui om de 40-50 de ani, cîţi avea pe atunci 
Tudor Vladimirescu. Casele nu puteau fi decît ale unui ascendent al lui 
Teodor Orăşanu. Acel ascendent care era şi vechi amic al Vladimirescu-

1) D. Pappasoglu, Istoria fundării oraşului Bucureşti, 1892, p. 72. 
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lui a fost cunoscutul stolnic Giani Orăşanu. Pentru dovedirea /cestei 
afirmaţii posedăm şi un argument documentar. i 

In „Buletin gazetă oficială" :J) găsim următoarea publicaţie ema
nată de la „Politiceasca judecătorie a Ilfovului S.I." : Tudor i şi Ioan, 
fraţii Orăşeni, prin j::tlba către Cinstitul Departament al Dreptf'iţii arată. 
că răposatul unchiul lor stolnicul Giani, dîndu-si acum de curînd obştes
cul sfîrşit, prin diata ce o lasă, numeşte pe mai sus pomeniţii de moşte
nitori ai averii sale, iar ei temîndu-se ca nu care-cumva afară de datoriile 
<'uprin<;e în diată, etc .. " Deci Teodor Orăşanu era nepot al stolnicului 
Giani, tovarăşul şi însoţitorul lui Tudor Vladimirescu. De la Giani i-a ră
mas casa lui Teodor Orăşanu la împărţire ; pe celălalt frate, pe Ioan, îl 
găsim mai tîrziu cu moşie prin Ialomiţa. 

Giani era, dupli cum se ştie, om bătrîn la 1821 : pe „bătrînul 
Giani" 4) îl pomeneşte Elia de printre boierii emigraţi în 1821 la Braşov, 
unde puseseră bazele unei societăţi secrete pentru ridicarea poporului. 
Casa nu şi-a făcut-o desigur atunci. O va fi avut şi el de cîţiva ani şi 
astfel vechimea acestei clădiri se poate lesne şi sigur fixa la peste o sută 
cincizeci de ani. În timpul cind locuia aci Teodor Orăşanu, s-a fă_cut un 
recensămînt (anul 1838, Catagrafia nr. 85) în care găsim trecuţi pe urm:.1·· 
torii locuitori ai casei din Mahalaua Sf. Ecaterina, nr. 1561 : Theodor 
Orăşanu, rumân, 40 de ani, nobil, hotarnic; Maria, soţia sa, 20 de ani ; 
Nicolae, fiu, 5 ani ; Ioan, fiu 2 ani, apoi : Dimitrana, 35 ani, văduvă, 
doică, Iota. sîrb, 30 ani, holtei, arnăut; Ioniţă, 17 ani, holtei slugă ; l\fa
ria ţiganca, 40 ani, văduvă ; Tudora ţigancă, 35 ani văduvă ; Stoica, ţigan, 
25 ani holtei ; Elenca, româncă, 10 ani slujnică. 

Al doilea moment istoric de care se leagă această casă este acela 
al închegării ţărilor române în Principatele Unite. 

Sus în Dealul Mitropoliei, adunarea electivă, în majoritate reacţio
nară, dezbătea unirea. Mulţi erau entuziaşti, dar destui şovăitori. Strada 
însă începuse a se mişca. 5) Mahalalele şi satele dimprejur erau mobilizate· 
de către tinerii propagandişti. Cel mai aprins şi cel mai talentat era 
Nae, feciorul lui Teodor Orăşanu. 6) In zilele acelea bătrînul era grav 
bolnav, priveghiat cu dragoste de soţie şi de fiică. Totuşi, în casa lui se 
adunau tinerii care agitau mulţimea: Grigore Serurie, fraţii Costache 
şi Mitică Racoviţă, Ion Popescu, Ion Bălăşescu, popa Grigore i) fost Tîr
şoreanu, fraţii Caluda şi alţii. In ajunul zilei de 24 ianuarie, cînd urma 

3) Buletin gazetă oficială, 1839, nr. 44 (17 iulie), p. 174. 
4) I. Heliade Rădulescu, Spiritul şi materia, Buc., 1866, p. 77. 
5) N. T. Orăşanu, O pagină a vieţii mele, 22, 23, 24 ia·n. 1859, Bucureşti, 1875 .. 
6) Teodor Orăşanu, slujbaş, se îndeletnicea şi cu scrisul. El a publicat două 

traduceri. Una se intitulează „Incungiuerarea Colhesterii, istorie foarte morală, tra
dusă din franţu21eşte în limba ·noastră naţională de Teodor Oroşanu Bucureşti 184:l. 
Tipărit la I. Copainic, Uliţa nemţească n. 1696". Pe verso foii de titlu poartă în
semnarea : „Toate cîte nu vor avea această suptinsemnare sînt cu adevărat ale 
aceluia ce îndrăzneşte să calce dreptul traducătorului". Şi într-o ghirlandă de 
frunze se vede reproducerea iscăliturii lui Teodor Orăşanu, în caturi. Lucrarea este 
dedicată lui Barbu Ştirbei, mare logofăt al Dreptăţii şi cavaler a feluri de ordine, 
protectorul lui Orăşa·nu. în introducere, traducătorul îşi cere iertare pentru gre~elilt> 
ce va fi săvîrşit. A doua lucrare se intitulează „Selico", noutate/adică : ntivelă !/ 
africănească. Istorie foarte morală. Tradusă din franţozeşte în limba noastră naţio
nală de Th. Oroşanu, Bucureşti, 1843". 

7) Preotul Grigore Musceleanu, cunoscutul luptător patriot şi istoriograf. 
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să se \deschidă Adunarea., o masă mare întruni pe cei ce aveau să în
frunte ·p. doua zi urgia căimăcămiei Băleanu-Manu. Mai ales era urmărit 
Nae Orăşeanu. Dacă ar fi pus mina pe el, l-ar fi expediat 'în grabă la 
Tismana, surghiunit în creierii munţilor. De aceea se şi ascundea la 
tată-su. El însuşi locuia, cu soţia şi un copil de doi ani, în oraş. Se în
surase fără voia părinţilor şi aceştia nu-i primeau in casă nevasta şi 
copilul. P.) Orăşanu şi-a plimbat familia cînd la otelul Steriadi, de lîngă 
Cişmigiu, cînd la otelul Duca din apropierea maidanului rău famat, 
cînd în strada Regală, după deschiderea acesteia prin marea curte a Cor
neştilor. Casa în care a locuit era chiar la intersecţia străzii 13 Decembrie 
cu bulevardul N. Bălcescu. 

Porţile Mitropoliei erau păzite de „prepelicarii de la turnul de foc", 
cum erau porecliţi dorobantii agieşti. Intrarea celor care nu făceau parte 
din adunare era oprită. Dar Orăşanu nu copilărise degeaba pe aici, ca 
să nu ştie pe unde se putea intra furiş la Mitropolie. Cunoştea o scăriţă 
de serviciu a cancelariei arhiepiscopale şi pe acolo a băgat, hi. 22 ianuarie, 
cîteva sute de inşi. Alţii au pătruns printr-o spărtură a zidului de la o 
spălătorie. O dată înăuntru, au dezarmat santinelele şi au de~chis larg 
porţile Mitropoliei. Poporul a năvălit în sala de şedinţe. Şi cînd cei doi 
caimacami, depunînd puterea in mîinile Adunării, au ieşit din palat, 
calfele şi şcolarii i-au petrecut cu răsunătoare huiduieli. 1n ziua urmă
toare, la 23 ianuarie, Orăşanu se împărţea peste tot, şi prin mahalale si 
pe la Mitropolie, veghind să nu se intîmple excese, sau cum scria el 
„să ferească populul de baseţi". La 24 ianuarie vorbea mulţimii pe cîm·· 
pul de la Filaret, cînd se vesti că lupta lor se sfîrşise : Cuza fusese ales 
Domn! 

La cîteva zile după aceasta bătrînul Orăşanu murea : 30 ianuarie 
1859. Sora poetului, Paulina, pieri şi ea peste trei ani, în vîrstă de nu
mai 22 de ani. 9) Odată cu ei apuneau şi zilele vesele ale casei din strada 
Poetului. Doar din timp în timp mai întindea cucoana Mariţa cîte o 
masă mare în cinstea feciorului, acum singurul copil, cînd ieşea de la 
puşcărie după una din multele-i condamnări pentru delicte de presă. 
Orăşanu venea triumfal cu ceata de prieteni după el şi nu odată aducea 
şi pe slujbaşii temniţei ! ... 

In casa din mahalaua bisericii Sf. Ecaterina a locuit încă multă vre
me mamă-sa. In 1876, cucoana Mariţa Orăşanca se găsea tot acolo şi 
dădea un pomelnic la biserică, unde-şi avea îngropat soţul şi fiica. Mai 
tîrziu însă s-a retras la moşioara ei de la Negreni, lîngă Potcoava. Casa 

8) „Nişte intrigi de familie depărtase pe autorii zilelor mele de la consimţă
mîntul ce le ceream la căsătoria mea şi aceasta îmi aducea încurcătlura cea mai 
grozavă, în starea în care mă aflam" {op. cit.) - Soţia lui N. T Orăşanu, pe care 
o luase fără voia familiei, mai fusese o dată r.ăsătorită după un Ionescu ; din 
acea primă căsătorie nu avusese copii. 

9) c. Bobulescu - Cronica bisericii Sf. Ecaterina - Piatra funerară se găse
ste si acum în curtea bisericii. Pe o faţă se citesc următoarele versuri, desigur ale 
fiului poet: „Copiilor onoare ş'unu nume fără pată/Vă las de moşcenire pe tristul 
ăst pămînt/ Şi ţie, dulce socie o inimă'ntristată / Şi lacrimi de amoare pe negrul 
meu mormînt. Teodor Orăşa·nu născut la 1798, repauzat la 1859 ianuarie 30. Pe 
cealată faţă : Din braţele iubite a unei triste mume I A unui dulce frate, ş'atîto: 
buni amici/ în primăvara vieţii plecai din astă lume I Şi-alături cu al meu tata 
mă odihnesc aici. Paulina Orăşanu născută la 1840, Mai 26, repauzată la 1862 mai 26. 
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i-a rămas lui N. T. Orăşanu care a locuit-o pînă la moarte. El a 1ncetat 
din viaţă în iulie 1890, la ţară la mamă-sa, unde se dusese să-ş/ refacă 
sănătatea grav compromisă de o viaţă neregulată. Mamă-sa l-a înmor
mîntat la moşie unde a adus şi oasele celorlalţi doi de la biserica Sf. Eca
terina. 10) 

De pe urma scriitorului au rămas soţia şi două fete. Alexandrina, 
numită în familie Luţa, văduva lui Orăşanu, a trăit pînă în 1912, cînd 
trecuse de 80 de ani. Fusese o femeie foarte frumoasă din neam mîndru 
oltenesc; era fiica polcovnicului Mihail Toporanu şi a Ancăi, moartă în 
1861, nepoata lui Tudor Vladimirescu. 11) 

Casa Orăşenilor s-a înstrăinat îndată după moartea cucoanii Luţa. 
A ajuns în proprietatea Şcoalei Normale care avînd nevoie de un local 
pentru bibliotecă, a ridicat clădirea înaltă şi cenuşie care stă în sufletul 
casei celei vechi, menită dărîmării. Proiectul acesta nu a apucat însă a 
fi adus la îndeplinire ... 

Dimpotrivă, acum ciţiva ani, în urma sesizării noastre, Sfatul Popu
lar al Capitalei a aşezat o piatră comemorativă pe zidurile incă rezistente 
.ale bătrînei clădiri 

RE:SUME 

Dans l'article Deux vieiUes maisons on evoque deux logements de tradition 
historique. L'un d'eux, au no. 280 du Pont du Marche Exterieur, bâti en 1825 ; 
l'autre, au no 7 de la rue Enăchiţă Văcărescu, vieux de 150 ans a appartertu â 
l'ecrivain N. T. Orăşanu. C'est de la que sont parties, le 22 janvier, Ies masses 
d'artisans et de paysans pour attaquer l' Assemblee sur la colline de la Metropolie 

·et forcer ainsi l'election de Cuza. Des dates biographiques sur la famille Orăşanu 
et sur ses collateraux, en ce qui concerne la maison et les tombes â la proche eglise 
Ste Catherine, completent l'evocation. 

10) Mormîntul lui N. T. Orăşanu se află la biserica din Corn. Chiieasca, împo
dobit cu un monument de marmură pe care este înfăţişat un înger strîngînd la 
piept crucea. Are următoarea inscripţie : Aici se odihneşte robul lui Dumnazeu 
Nicolae T. Orăşanu, încetat din viaţă la 25 iulie 1890 îrt etate de 56 ani. Rugali-vă 
pentru el! (informaţii de la Pr. Nicolae D. Popescu din corn. Negreni). Soţia scri
itorului, Alexandrina Orăşanu şi o parte din familie sînt înmormîntaţi la cimi
tirul Bellu. 

11) Toporanii ar fi avut case pe strada numită azi Ecaterina Teodoroiu, cam 
a llreia proprietate pe stînga venind din str. Occident, unde a fost apoi o casă 
Cerchez. în ce priveşte înrudirea cu Tudor Vladimirescu, s-ar părea că Anca To
poranu, mama Luţei Orăşanu, ar cobori din Sanda, fiica Dinei, sora lui Tudor. Lip
seşte însă veriga intermediară, care să facă legătura între fiica Dinei, Sanda, cea 
menţionată de Aricescu şi Anca. Menţiortăm însă că Alexandrina Orăşanu purta 
numele bunică-sii, dacă Sanda era într-adevăr mama Ancăi. „Inelul lui Tudor" 
se găseşte în familie, la d-na Viorica Costescu. Este un inel de aur cu o piatră 
sculptată, dar de dimensiuni mici. În familie se povesteşte că Tudor văzînd ce 
soartă îl paşte, şi-a scos din deget două inele pe care le-a încredinţat căpitanului 
său Caietanu, care-i •era cumnat, ţinînd în a doua căsătorie pe Dina. Unul dintre 
cele două inele ar fi fost acesta. Dar dimensiunile prea mici arata că nu putea 
fi un inel bărbătesc şi de altfel nu prezintă nici o as.emănare cu inelele cunoscute 
ale lui Tudor, aplicate pe acte conternpora•ne şi studiate de E. Virtcsu, în „Mărturii 
noi din viaţa lui Tudor Vladimirescu". Dintre cele două fete, cea mare, Cleopatra, 
era născută prin 1857 şi a murit prin 1950. Pătrica a fost măritată mai întîi cu un 

Genoiu cu care a avut şase copii : al doilea, cu avocatul P. Sion, ieşean. Cealaltă 
fiică, Paulina, mîngîiată Pia, a fost căsătorită întîi Scorţescu şi a avut doi băieţi ; 
.al doilea a fost căsătorită Cănănău 
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