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Familia Hepites între Brăila şi Bucureşti 
- reconstituire genealogică -

dr. Mihai Sorin RĂDULESCU 

Inspiraţia acestor rânduri vine de demult, dintr-o frază a scriitorului Nicolae 
Carandino, foarte mândru de originea sa brăileană. Referindu-se la familii de vază din 
oraşul de la Dunăre, el scria în amintirile sale: „Despre toate cele de mai sus, pe care, 
furat de parfumul lor vetust, m-am mulţumit să le evoc mai mult ca explicaţii la arborele 
genealogic, istorici, istoriografi literari, critici ar putea afla material pentru studii şi 
monografii. Fiindcă, personal, am văzut vrafuri necercetate de scrisori, de documente, 
de manuscrise în legătură cu viaţa publică şi particulară a ramurii Hepites, a 
Serbănestilor, a neamurilor Ciocârdia şi Aricescu. Iar istoria reală a unei comunităţi nu 
se scrie cercetând doar actele oficiale înregistrate în «Monitor». Această istorie poate 
căpăta uneori aspecte neaşteptate prin scormonirea unor uitate arhive de familie. I Dacă 
aş fi tânăr student la Istorie sau la Filologie, aş pleca deocamdată repede la Brăila, să 
caut «au fond de l'inconnu du nouveau»"'. Este ceea ce semnatarul acestor rânduri, 
trecut, ce-i drept, de vârsta studenţiei, a făcut de câteva ori în 1999 - 2000, bucurându-se 
de ajutorul prietenesc al domnului Ionel Cândea, directorul Muzeului Brăilei. 

Cercetările în Arhivele Brăilei2, în cimitirul "Sf. Constantin" de aici, completate cu ceea 
ce am găsit în cimitire bucureştene şi în diferite izvoare şi lucrări, au conturat o imagine 
mai completă a familiei Hepites, a cărei foarte bogată contribuţie la dezvoltarea ştiinţei 
româneşti este cunoscută. Doctorul Constantin C. Hepites a alcătuit prima Farmacopci; 
românească iar fiul său, Ştefan Hepites, a înfiinţat în 1884 Institutul de Meteorologie şi 
a iniţiat primele măsurători seismologice3

• Familia a dat mai mulţi intelectuali, între 
care şi pe doctorul Alexandru Hepites, şi de interes mi se par, de asemenea, legăturile 
matrimoniale pe care le-a încheiat. 

În Bucureşti, memoria ei este păstrată de numele străzii Ştefan Hepites aflam 
în apropierea vechiului sediu al Institutului Meteorologic din Parcul Carol, care di11 
fericire mai există şi astăzi - frumoasa casă Bozianu'. 

Puţini ani după ce Brăila a revenit la Ţara Românească în 1829, întâlnim 
documentar pe tatăl savantului, al cărui patrimoniu trimite la originea gread 
afamiliei:„Constantin lpitis" era făcut serdar, la 30 august 183?5. O „adresă a Carantinei 
a 

'N. Carandino, De la o zi la alta. Memorii, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1979, p.30. 
1 .Pentru bunăvoinţa cu care mi-a pus la dispoziţie diferite documente solicitate, exprim mulţumirile mei.
domnului arhivist Marian Adrian Moldoveanu de la Arhivele Naţionale Brăila. 
'„Florin Rădulescu, A History of Romanian Seismology (1882 - 1955), în "Romanian Reports in Physics". 
vol.53, nr.3-8, 2001, pp.293-305; idem, Academicianul Stefan C.Hepites ( 1851 - 1922). promotor al 
studiilor seismologice românesti, în "Revue Roumaine de Geophysique", 2004 (sub tipar) (vezi, de 
asemenea, bibliografia). 
'.Mihai Sorin Rădulescu, Bozianu - un nume uitat în istoria si cultura românească, în voi. Arta istorici, 
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Brăila către Cârmuirea judeţului Brăila, prin care se înaintează un număr de bilete de 
carantină ale unor pasageri care au intrat în ţară fără paşaport", datând din 28 iulie 1832, 
era semnată de directorul Carantinei, doctorul „C.Epites"6

• într-o „listă de persoanele 
din jud. Brăila, bănuite că au luat parte la revoluţie", datată la 22 octombrie 1848, este 
amintit "serdarul C.Epitis, locuitor, fost doctor la carantină, [are] case, are spiţerie însă 
s-a purtat bine în vremea revoluţiei"7 • 

Ce nota Nicolae Carandino despre familia Hepites în încântătorul său volum 
de amintiri ? „ ... doctorul C. C. Hepites, căsătorit cu Smaranda, fiica serdarului 
Dâmboviceanu, profesor la Şcoala Naţională de Medicină din Bucureşti, întemeietor al 
fannacopeii noastre, a întemeiat, printre altele, şi biblioteca şi muzeul din localitate. A 
avut opt copii, dintre care pe Grigore, doctor în medicină de la Viena, medic şef al 
spitalului din Ploieşti, pe Toma, tot medic de la Viena, care a practicat la maternitatea 
din Bucureşti, pe Victoria, soţia poetului colonel Th. Şerbănescu, pe Ştefan, 

întemeietorul Institutului Meteorologic din România, diplomat în fizică şi matematici 
de la Bruxelles, savant - ca şi tatăl său - de mare prestigiu. (Fiica acestuia din urmă, 
Matilda, căsătorită cu Ştefan Murat, a fost mama inginerului Ion Şt. Murat, fost director 
la „Măsuri şi Greutăţi" în Ministerul Agriculturii şi fost secretar general la Ministerul 
Industriei şi Comerţului)"". 

Noul statut al Brăilei după 1829, când din raia otomană devenise din nou 
principalul port al Ţării Româneşti a făcut ca oraşul să cunoască o infuzie de element 
românesc. A nu se înţelege cumva prin aceasta o „românizare" în sensul în care 
noţiunea a fost folosită în istoria mai recentă. Primul ocârmuitor al Brăilei româneşti a 
fost boierul Ioan Slătineanu. De-a lungul veacului al XIX-iea, numeroşi au fost românii 
din Săcele care s-au stabilit în oraşul dunărean, făcând avere şi ocupând adesea poziţii 
însemnate. Hepiteşii au cunoscut şi ei un fel de proces de ,,românizare" genealogică, 
prin căsătoria doctorului Constantin C. Hepites cu Smaranda Dâmboviceanu, nepoata 
de frate a unui personaj activ în anii de organizare nouă a urbei: Ştefanache 

Dâmboviceanu•, de la care avea să provină şi prenumele savantului Ştefan Hepites, 
finul său. Dăm la iveală în continuare actul de naştere al lui Ştefan Hepites: „[Numărul] 
No. 16, [Anul Domnului, luna, zioa naşterii] 1851fevruarie11, [Anul Domnului, 

'Paul Cemovodeanu, Irina Gavrilă, Arhondologiile Tării Românesti de la 1837, Brăila, Muzeul Brăilei -
Editura lstros, 2002, p.11 O. 
'Documente privind istoricul orasului Brăila 1831 - 1918, voi. întocmit de N. Mocioiu, S. Bounegru, Gh. 
lavorschi,A. Vidiş, Bucureşti, D.G.A.S., 1975, doc.nr.7, p.23. 
'Ibidem, doc.nr.67, p.88. Vezi, de asemenea, ibidem, doc.nr.82 din 25 ianuarie 1852, pp. I 02-103, cu privire la 
amplasarea noului spital al Brăilei, pe care se găseşte semnătura lui "C.C. Epites". Numele său se întâlneşte şi 
pe alte documente din acelaşi volum: doc.nr.85 din 28 martie 1852, p.105; doc.nr.87 din 19 mai 1852,p.108; 
doc.nr.89 din 24 febr.1853,p.110; doc.nr.100 din 22 apr.1854,p.121; doc.nr. I Ol din 24 apr.1854, pp.121-122; 
doc.nr.102 din 16 şept.1854, p.123; doc.nr.244 din 21martie1868 (aici C.C.Hepites apare în calitate de 
preşedinte al Camerei de Comerţ). 
'.N.Carandino, op.cit., p.29. 
'.Domnul Ionel Cândea scria în articolul său Familles d'emigrants grecs et bulgares etablies au XIX'-siecle 
dans le port de Brăila (Roumanie), în "Nobilta. Rivista di araldica, genealogia, ordini 
cavallereşchi", XI, nr.58, 2004, p.117: "En tout premier lieu, ii fallait accueillir Ies emigrants [bulgares] aux 
gues du Danube, a Brăila, Piua Petrii et Călăraşi. Le 15 mai 1830 on fit venir a Brăila Ştefan Dâmboviceanu, 
en tant que responsable pour l'accueil des emigrants". 
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luna, zioa botezului] 1851 februarie 25, [Partea bărbătească] 1, [Numele pruncului 
care i s-a dat la botez] Ştefan, [Numele, porecla şi meseria părinţilor pruncului] 
[Muma] Smaranda, [Tatăl] C.Epitis, [Numele oraşului sau al satului unde s-au născut 
pruncul] oraş Brăila, [Numele naşului, sau al naşei şi porecla lor] Ştefan Dâmbovician, 
[Iscăliturile] [Obrazul bisericesc] Preutul Ştefan, [naş] Ştefan Dâmbovician, [părinţii 
pruncului] Costandin şi Smaranda"'0

• 

A cui fiică era Smaranda Hepites născută Dâmboviceanu ? La aceasrn 
întrebare răspund alte două însemnări de stare civilă în care Smaranda este trecută "sin 
serdar Ioan Dâmboviceanu"" şi "sin sărdaru Ioniţă" 12 • Polcovnicul Ionip 
Dâmboviceanu poseda o prăvălie la Brăila, pe uliţa "ce merge spre Belvederiu". 
Serdarul era una şi aceeaşi persoană cu polcovnicul, aceasta reieşind din 
Arhondologiile Ţării Româneşti între 1837 - 1858, în care este menţionat faptul cil 
polcovnicul Ioniţă Dâmboviceanu a fost ridicat la rangul de serdar, la 30 august 1837 şi 
a încetat din viaţă la 19 martie 1852". El apare şi cu funcţiile de căpitan de cazaci. 
conţepist şi al doilea vistier". De asemenea la Brăila, în „ văpseao[ a] verde" locuia un alt 
membru al familiei, „Naie Dâmbovicean"'". 

Dâmbovicenii erau un neam boieresc destul de cunoscut asupra căruia ar 
trebui încă efectuate cercetări. Arhondologia muntenească este plină de numele lor: 
căpitanul Anton Dâmboviceanu, căpitanul Constantin Dâmboviceanu, fost parucic ~i 
praporgic, parucicul Dimitrie Dâmboviceanu, fost praporgic, mort în 1844, pitarul şi 
apoi serdarul Gheorghe Dâmboviceanu, parucicul Grigore Dâmboviceanu, fosl 
praporgic, serdarul Manolache Dâmboviceanu, fost pitar, parucic şi vătaf de aprozi. 
pitarul Nicolae Dâmboviceanu, serdarul Răducanu Dâmboviceanu, pitarul Stavaracht· 
Dâmboviceanu şi pitarul Ştefan Dâmboviceanu care primise acest cin la 4 septembril: 
1842". Cu siguranţă că multe dintre atuurile familiei Hepites veneau din aceasl~ 
înrudire cu boierii Dâmboviceni. De asemenea, cariera deosebită a doctorului 
Constantin C. Hepites, fruntaş al Brăilei, director al Carantinei oraşului, preşedinte al 
Camerei de Comerţ, a constituit o premisă foarte favorabilă pentru biografiik 
urmaşilor săi. 

'° Arh. Naţ. Brăila, fond Stare civilă parohială - oras Brăila, parohia Bisericii „Sf. Nicolae", Registrul nr.39 <k 
Născuţi, morţi şi căsătoriţi pe anii 1847 - 1855, f.120v-121. Cuvintele dintre paranteze drepte sunt cele dm 
antetul rubricilor din registru şi sunt redate în ortografia originală. 
"„Arh. Naţ. Brăila, fond Stare civilă parohială- oras Brăila, parohia Bisericii „Sf. Nicolae", Registrul nr.3K 1h• 
Născuţi, morţi şi căsătoriţi pe anii 1839 - 1845 (nenumerotat), actul de naştere al lui Toma, fiul serdaruh11 
Costandin Epites şi al Smarandei sin serdar Ioan Dâmboviceanu. 
12 

• .Arh.Naţ.Brăila, fond Starea civilă parohială - oras Brăila, parohia „Biserica Veche", Registrul nr.4K d1• 
Născuţi, morţi şi căsătoriţi pe anii 1832 - 1838 (cu pagini nenumerotate), înscrisul privind naşterea Elc1w1, 
fiica lui „Costache Epites dohtor" şi a „Smarandei sin sărdaru Ioniţă". 
" . .Documente privind istoricul oraşului Brăila 1831 - 1918, doc.nr.14, p.32 din li iunie 1833; .illlil~JU. 
doc.nr.15, p.35, din 14 iunie 1833. Unul dintre cilenii „Maghistratului" Brăilei era polcovnicul 101111A 
Dâmboviceanu (ibidem, doc.nr.20 din 20 sept. 1834, p.40 - „Jurnal cu privire la alegerea memhril111 
Maghistratului oraşului Brăila"). 
" .. Paul Cemovodeanu şi Irina Gavrilă, op.cit., pp.84. 
" . .Ibidem, loc. cit. 
"„Documente privind istoricul orasului Brăila 1831 -1918, p.36. 
"-.Ibidem, pp.83-84. 
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Dintre copiii acestuia, Elena s-a născut în 1838, mai exact, după cum scrie în 
însemnarea ei de naştere: „[Numărul] No 35, [Anul Domnului, luna, zioa Naşterii] 
1838 avg[ust] 5, [Anul Domnului, luna, zioa Botezului] 1838 avg[ust] 11, [Partea 
fămeiască] 21, [Numele pruncului care i s-au dat la botez] Elena, [Numele, porecla şi 
meseria părinţilor pruncului], [Muma] Smaranda sin sărdaru Ioniţă, [Tatăl] Costache 
Epites dohtor, [Numele oraşului sau al satului unde s-au născut pruncul] oraşul Brăilii, 
mahalaua Roşie, [Numele naşului sau al naşii şi porecla lor] Zoiţa sin Ioan 
Dămboviceanu, [Iscăliturile] [Obrazul besericesc] Preotu Petru, [Naş] Zoiţa, [Părinţii 
pruncului] Costache, Smaranda"18

• Smaranda Hepites născută Dâmboviceanu avea 
aşadar o soră, Zoiţa, care i-a fost naşă micuţei sale nepoate Elena. 

În continuare, actul de naştere al unui alt copil al soţilor Hepites, Toma, care 
avea să facă şi el carieră de medic: "[Numărul] No.20, [Anul Domnului, luna, ziua 
Naşterii] 1842 apr[ilie] 11, [Anul Domnului, luna, zi oa Botezului] 1842 apr[ilie] 18, 
[Parte bărbătească] -, [Numele pruncului care i s-au dat la botez] Toma, [Numele, 
porecla şi meseria părinţilor pruncului], [Muma] Smaranda sin serdar Ioan 
Dâmboviceanu, [Tatăl] Serdar Costandin Epites, [Numele oraşului sau al satului unde 
s-a născut pruncul] [oraşul Brăila], mahalaua Roşie, [Numele naşului sau al naşii şi 
porecla lor] Ioan sin Grigore prezedent, [Iscăliturile] [Obrazul besericesc] Preot Ioan, 
[Naş] Ioan, [Părinţii pruncului] Costachi, Zmaranda"19

• 

În noiembrie 1992, profesorul medic Dan Alessandrescu, înrudit prin familia 
Capitanovici cu Hepiteşii, mi-a arătat volumul Paroissien du diocese de Belley (T 895), 
care aparţinuse Elizei Gr.Hepites şi pe care îl moştenise, permiţându-mi să iau notiţe 
după însemnările de pe el care priveau mai ales datele de deces ale unor membri ai 
familiei Hepites. Astfel, Smaranda Hepites (născută Dâmboviceanu) a încetat din viaţă 
la Brăila, la 27 februarie 1878. Soţul ei, doctorul Constantin C.Hepites, a murit tot la 
Brăila, la 7 august 1890. Doctorul Toma C.Hepites, al cărui act de naştere l-am dat la 
iveală mai sus, a decedat la Ploieşti, la 15 noiembrie 1908. Alte date de stare civilă 
înscrise pe această carte le voi prezenta în continuare, la momentul potrivit. 

Unul dintre copiii lui Constantin şi ai Smarandei Hepites s-a numit tot 
Constantin. Starea civilă a Brăilei conţine şi actul său de naştere: „[Numărul] No.6, 
[Anul Domnului, luna, zioa naşterii] 1844 ghenarie 26. [Anul Domnului, luna, zioa 
botezului] 1844, ghenarie 28, [partea bărbătească] I, [Numele pruncului care i s-au dat 
la botez] Costandin, [Muma] Smaranda, [Tatăl] Ipitis spiţeru, [Numele oraşului sau al 
satului unde s-a născut pruncul] Brăila, m[ahalaua] roş[ie], [numele naşului sau al naşii 
şi porecla lor] Ştefănachi Dâmboviceanu, [Iscăliturile] [Obrazul besericesc] Preotul 
Ioan [sau Ion], [naş] Ştefănachi Dâmboviceanu, [Părinţii pruncului] Ipitis cu 
Smaranda"20

• 

"Vezi supra nota 12. 
"„.Arh.Na1.Brăila, fond Starea civilă parohială - oras Brăila, parohia Bisericii "Sf.Nicolae", Registrul 
nr.38 de Născu1i, morţi şi căsătoriţi pe anii 1839 -1845 (nenumerotat). 
'"„.Arh.Naţ.Brăila, fond Starea civilă parohială - oraş Brăila, parohia Bisericii "Sf.Nicolae", Registrul 
nr.38 de Născuţi, morţi şi căsătoriţi pe anii 1839 -1845 (nenumerotat). 
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La 23 mai 1847, se năştea în parohia Bisericii „Sf.Nicolae'', Nicolae, un alt fiu 
al lui „Constantin Epites" şi al Smarandei2'. Acest copil a murit, cred, la o vârstă 
fragedă, deoarece nu a lăsat alte urme. 

O bogată posteritate a avut Victoria Hepites, născută doi ani mai târziu. 
„[Numărul] No.27, [Anul Domnului, luna, zioa Naşterii] 1849, iunie, 7, [Anul 
Domnului, luna, zioa Naşterii] [indesc], [Numele care i s-au dat la botez] Victoriea, 
[Muma] Smaranda, [Tatăl] Constandin Epites, doctor, [Numele oraşului sau al satului 
unde s-au născut pruncul] oraşu Brăila mah.Roşie, [numele naşului sau al naşii şi 

porecla lor] D.Ştefanache Dâmboviceanu, [Iscăliturile] [Obrazul bisericesc] Preotul 
Anastasie, [Naş] D.Ş.Dâmboviceanu, [Părinţii pruncului] Smaranda, Constandin"22

• 

Victoria Hepites s-a căsătorit cu colonelul poet Theodor Şerbănescu, al cărui bust poate 
fi admirat şi astăzi în Cişmigiu. Plimbându-mă în august 1999 prin cimitirul „Sf. 
Constantin" din Brăila, m-am oprit în faţa mormântului lor pe care erau înscrişi 
următorii ani de viaţă şi de deces: George Şerbănescu 21 mai 1825 - 8 septembrie 1878, 
poetul colonel Theodor Şerbănescu 29 decembrie 1839 - 2 iulie 190 l, Victoria 
Şerbănescu n. Hepites 7iunie1849- 11aprilie1933, Dan M.Ciocârdia 8 iunie 1891 -
21 aprilie 1942, literat, Ortansa Şerbănescu 12 ianuarie 1869-16 februarie 1945. 

Pentru a ne lămuri asupra descendenţilor Şerbănescu - Ciocârdia, care erau 
aşadar veri şi nepoţi ai Hepiteşilor, să facem din nou apel la amintirile lui Nicolae 
Carandino: „Poetul Şerbănescu a avut mai mulţi copii: pe Hortansa, căsătorită cu 
Matila Ciocârdia, preşedinte la Curtea de Apel din Bucureşti, pe Elena, căsătorită cu 
magistratul Th.Apostol, pe Gheorghe, fost preşedinte al Curţii de Apel din Galaţi, autor 
de piese nejucate şi compozitor de romanţe tipărite la ... Leipzig; pe Letiţia, căsătorită 
Verdeanu, pe Aurel Şerbănescu, tot magistrat, literat în orele libere şi fost director al 
Teatrului din Brăila; sora colonelului Th. Şerbănescu, Zamfira, a fost bunica 
profesorului Jon Petrovici. (Iar toată această lume, tineri şi bătrâni, se întâlneau la 
conacul moşiei Vameş din judeţul Covurlui.)"23

• Hortansa şi Matila Ciocârdia au avut 
un fiu, Dan, doctor în drept de la Paris, scriitor, căsătorit cu Adalgiza, fiica mai sus 
amintitului Gheorghe Şerbănescu2'. 

La 2 iulie 1856 s-a născut în mahalaua „Sfinţii Apostoli" din Brăila, un alt 
copil al lui „Costache Hepites" şi al Smarandei, pe nume Olga25

• 

Ceva nou pot aduce şi în ceea ce priveşte studiile şcolare ale membrului celui 
mai ilustru membru al familiei, Ştefan Hepites. Era cunoscut faptul că a urmat cursurile 
gimnaziului „Matei Basarab", dar acum se poate produce şi o dovadă documentară. Am 
constatat că a fost coleg de clasă cu viitorul arhitect Ion Mincu. În matricola şcolară din 
anul 1862 - 1863 (clasa I), Ştefan Hepites este trecut astfel: „Epides Ştefan/ născut la an 

11 Arh. Na\. Brăila, fond Starea civilă parohială - oras Brăila, dosar 66, Opis alfabetic de Născu\i ( 1832 -
1865), aparţinând Bisericilor "Veche", „Sf. Arhangheli", „Sf. Apostoli", „Sf.Nicolae", „Sf. Spiridon", 
parohia Bisericii „Sf. Nicolae", f.266. 
22 Arh. Na\. Brăila, fond Stare civilă parohială - oras Brăila. parohia Bisericii „Sf.Nicolae", Registrul nrJ'I 
de Născuţi, morţi şi căsătoriţi pe anii 1847 -1855, f.155v-156 (noua numerotare: f.67v-68). 
"N. Carandino, op.cit., p.30. 
"„Ibidem, loc. cit. 
"„Arh. Na\. Brăila, fond Starea civilă parohială- oraş Brăila, dosar 66, Opis alfabetic de Născuti (1832 -
1865), aparţinând Bisericilor Veche, Sf. Arhangheli, Sf. Apostoli, Sf. Nicolae, Sf. Spiridon, f.280. 
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1851, luna februarie/ procesiunea] părinţilor: doctor/ de naţiune română/ de religiune 
ortodoxă/ născut în Brăila/ corespondentul: părinţii/ Locuinţa în mah.Dudescu/ Strada 
Dudescu No.-"26 Materiile la care a primit note erau latina, româna, istoria şi geografia, 
aritmetica, franceza şi religia27

• 

Impunătoarea casă a lui Ştefan Hepites se găseşte pe Bulevardul Lascăr 
Catargiu (fost Bulevardul Ana Ipătescu), la nr.35. A fost restaurată de curând, în urma 
vânzării sale de către moştenitorii savantului, doamna Ileana Bodnărescu (stabilită la 
Frankfurt pe Main) şi fratele său, inginerul Alexandru Vladimir Ienibace ( 1930 - 2003), 
înrudiţi cu soţia lui Ştefan Hepites. Acesta din urmă îşi doarme somnul de veci la 
cimitirul Bellu, figura 23, locul 34, împreună cu soţia sa Maria Hepites născută 
Athanasovici, ai cărei ani de naştere şi de deces sunt înscrişi pe cruce: 1863 - 1926. Aici 
au fost înmormântaţi, de asemenea, Theodor Ienibace (1892 - 1974), tatăl inginerului 
Ienibace, şi socrii acestuia din urmă, Gheorghe Nechita (1903 - 1984) şi Irina Nechita 
(1907 - 1996). 

La Bellu mai există încă un mormânt al familiei Hepites, figura 57, locul 20, în 
care au fost îngropaţi Zoe Capitanovici ( 184 7 - 1902), Generalul C.Hepites (1864 -
1931 ), Aurora Dima[n]cea (1875 - 1936) şi Eliza Gr.Hepites (1866 - 1939). Legăturile 
de rudenie dintre aceste persoane sunt următoarele: Zoe Capitanovici era fiica 
doctorului Capitanovici şi a Elenei născută Tărtăşescu. A fost căsătorită mai întâi cu 
doctorul Grigore Hepites, având doi copii - pe viitorul general Constantin Hepites şi pe 
Eliza (Lizica) Hepites - şi apoi cu un Dimancea, fruntaş liberal de Argeş. Aurora 
Dimancea era fiica lui Zoe Capitanovici din a doua sa căsătorie28 • 

In ceea ce priveşte pe soţia lui Ştefan Hepites, Maria, ea era fata doctorului 
Gheorghe Athanasovici - originar din Bulgaria, unul dintre întemeietorii Facultăţii de 
Medicină din Bucureşti - şi a Polixeniei născută Triandafil, înrudită cu omul politic 
Grigore Triandafil29

• Familia Athanasovici a făcut parte din marea burghezie 
bucureşteană bucurându-se de prestigiul unor căsătorii boiereşti precum şi de o avere 
considerabilă. Casa de pe strada Batiştei în care se găseşte astăzi Centrul Cultural 
Maghiar a aparţinut lui Vladimir Athanasovici, fost senator liberal, unul dintre fraţii 
Mariei Hepites. El a fost căsătorit cu Zoe Drăghiescu, fiica profesorului ginecolog 
Dimitrie Drăghiescu şi a Vasilicăi Cristescu (de fapt Hristidi), a căror casă - pe faţada 
căreia se poate, de altfel, citi şi astăzi litera „D" - adăposteşte Centrul Cultural 
American. Este interesantă această legătură dintre cele două case: 

" .. Arh.Naţ.Fil.Mun.Bucureşti, fondul nr. 10- Liceul Matei Basarab, Matricola şcolară 1862-63, f.4v. Despre 
perioada şcolarităţii lui Ştefan Hepites, vezi Mihai Sorin Rădulescu, Contributii la genealogia si biografia 
arhitectului Ion Mincu, în voi. Identitate natională si spirit european. Academicianul Dan Berindei la 80 de 
ani. Bucureşti, ed. Enciclopedică, 2003, pp. 726-72 7. 
"-.Ibidem, loc.cit. Vezi, de asemenea, ibidem. Matricola şcolară 1863 -64[ci.a11-a], f.18v. 
'" . .Aceste date mi-au fost comunicate de profesorul medic Dan Alessandrescu, a cărui bunică patemă era 
soră cu Zoe Capitanovici. 
"„Datele genealogice despre familia Athanasovici le deţin de la doamna Ileana Bodnărescu (n. lenibace), 
a cărei mamă, Florica Ienibace născută Athanasovici, era fiica lui Vladimir Athanasovici şi, deci, nepoată 
de frate a Mariei Hepites născută Athanasovici, soţia lui Ştefan Hepites. De asemenea, în chestiunea spiţei 
Athanasovici am primit lămuriri de la doamna Ecaterina Zamfirescu (n. Budişteanu) din Bucureşti, al 
cărei bunic matern, magistratul Athanase Athanasovici, era frate cu Vladimir Athanasovici. înrudirea 
Polixeniei Triandafil cu Grigore Triandafil mi-a fost semnalată, de asemenea, de ruda lor, regretatul 
inginer Constantin G.Naumescu, fost director al Aviaţiei Civile. 
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constructorul şi proprietarul iniţial al uneia dintre ele a fost ginerele constructorului şi 
proprietarului iniţial al celeilalte. 

Maria Hepites născută Athanasovici a avut, aşadar, drept fraţi pe Vladimir, pe 
Petre - căsătorit cu Maria Hagiopol, descendentă din boierii Jieni - şi pe Athanase, 
căsătorit cu Eufrosina Mareş, din familia boierească cu acest nume, originară din 
regiunea Mizilului. O poziţie socială mai însemnată a atins, de asemenea, Constantin 
Athanasovici - fiu al lui Vladimir Athanasovici - devenind profesor la Facultatea de 
Drept din Bucureşti. A fost căsătorit cu Marie-Jeanne Ventura, din neamul boieresc de 
obârşie fanariotă, din care provenea şi actriţa Maria Ventura. Marie-Jeanne 
Athanasovici născută Ventura era proprietara blocului de la colţul Bulevardului 
Magheru cu strada Take Ionescu (fostă strada Atena, fostă strada Nikos Beloianis), în 
care este astăzi un cămin al Academiei de Studii Economice. Merită a fi notat, de 
asemenea, că o fiică a lui Petre Athanasovici, s-a căsătorit cu diplomatul I.Trăsnea
Grecianu'0. 

Revenind la copiii doctorului Constantin C.Hepites şi ai Smarandei, 
Alexandru a devenit şi el medic. A încetat din viaţă la Galaţi, la 13 septembrie 1878". 
Un alt fiu, Virgil, este înscris pe volumul Paroissien du diocese de Bellev, cu locul şi 
data morţii: Bucureşti, 8 septembrie 1884. Doctorul Grigore C.Hepites a încetat din 
viaţă la Giurgiu, la 22 aprilie 1892'2• Pe aceeaşi carte mai sunt trecuţi „Ţaţa Tinca 
D.[probabil Dimancea ]", decedată la Bucureşti, la 1 mai 1909 şi Ana Hepites, încetată 
din viaţă, de asemenea, la Bucureşti, la 14 mai 1914, persoane pe care încă nu le-am 
putut aşeza în arborele genealogic. Fiica lui Ştefan Hepites, Matilda, căsătorită cu 
Ştefan Murat, a murit în Bucureşti, la 26 aprilie 1929, în vârstă de 74 de ani''. Ginerele 
savantului s-a stins din viaţă tot în Capitală, la 23 februarie 1919 iar fiul său Ionică 
Murat a murit la 12 ianuarie 192014

• Pe cartea Elizei Gr. Hepites apare şi Nicu Murat, 
mort în război la 18 septembrie 1916. O dată mai precisă aflăm de aici în legătură cu 
decesul Mariei Şt. Hepites: 14 aprilie 1926. 

Eliza Gr.Hepites s-a născut la Câmpulung Muscel, la 6 ianuarie 1866 şi a 
încetat din viaţă la 14 ianuarie 1939. Manda Maltopol n. T.C. Hepites a murit la 7 august 
1933, în vârstă de 61 de anC5

• A fost înmormântată la cimitirul Ghencea militar, alături 
de soţul său Theodor Maltopol ( 1863 - 1945), de generalul Mihail Maltopol ( + 1965) şi 
de Ioana Maltopol36

• De notat şi faptul că o stradă bucureşteană dintre Şoseaua Nicolae 
Titulescu şi Bulevardul Gheorghe Duca a fost botezată după 1989 cu numele de 
„Maltopol". 

De ce să scoatem toate aceste nume din uitare? Nicolae Carandino răspundea 
la această întrebare cu o nostalgie nedisimulată, întemeiată pe calităţile oamenilor din 
trecut: „Acest fel de a-şi căuta rădăcinile, când era excesiv, caracteriza pe 
«conservatori». Tot uitându-se mereu înapoi, n-aveau timp săprivească şi, cu atât mai 

'° Vezi nota anterioară. 
".Înseninare pe cartea Elizei Gr.Hepites (comunicată de prof.dr.Dan Alessandrescu). 
".Vezi nota anterioară. 
".Ibidem. 
".Ibidem. 
".Ibidem. 
".Aceste date se află pe crucea din cimitirul Ghencea militar (citite de mine la 17 septembrie 2003). 
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puţin, să înţeleagă tot ceea ce înainte li se deschidea ca îndrăzneţe promisiuni. Acest 
risc a dispărut. Ne scuturăm din ce în ce mai repede de amintirea acelora care au plecat 
şi, grăbiţi să trăim clipa, uităm că facem parte dintr-o serie în care, cuminţi, într-o bună 
zi ne vom aşeza ... "37 A rememora genealogia familiei Hepites înseamnă a face atât act 
de istorie culturală cât şi de restituţie îndreptăţită. Dacă prezentul şi viitorul sunt atât de 
controversabile, putem găsi certitudinile în această societate a trecutului, în care 
membrii săi ştiau să preţuiască atât ştiinţa cât şi truda în folosul obştei. 

The Hepites Family between Brăila and Bucharest 
-A Genealogical Reconstitution

SUMMARY 

A street in Bucharest bears the name of Ştefan Hepites, founder of the 
Meteorologica! Institute ofBucharest, and with it, the memory ofthe family originated 
from Greece, and having arrived in Walachia by 1829. The first name mentioned by the 
chroniclers is the one of Constantin lpitis, cavalry commander. The author goes back in 
time, by means of various documents attesting the past part played by the Hepites 
offsprings, in the history ofthe towns they inhabited. 

Institutul meteorologic din parcul Carol (Casa Buzoianu) (foto: Mihai Sorin 
Rădulescu) 

" N .Carandino, op.cit. , p.28. 
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