NICOLAE STOICESCU „REPERTORIUL BIBLIOGRAFIC
AL MONUMENTELOR FEUD-ALE DIN BUCUREŞTI"
Ed. Acad. R. P. R.

(Bucureşti,

1961, 363 p.)

de IOANA CRLSTACHE-PANAIT
Buou•reştiilor a lui
Uipăntă cu 63 de
cea mai irn,p'Jrtantă

G. I. Ione.scuani in urmă
mo.nografie a
ora.?ului - , sau alte dteva lucrări ulterioa<r.e Il1<lli putin reprezentative, unele
continÎJJd numeroase neadevă·ruri is·torice, au fost cu totuil depăşiil:e de bogata documentaţie culeasă de cercetă
tGrii istorie\i. Bucureştilor în ultim'.i ani
prin ~argi'le posibilităţi de informare şi
prin puner.ea la îndemîna istorkilor a
întregului tezaur document·a<r aflat în
Arhivele Sta.tului şi •în aHe bibliotec:.
In cadrul desfăşurării revoluţiei cwlturale din ipatiria noastră, a pr>gresului
obţinut de ştiinţa istorică se iII11Punea
o .prezentare
unitară .a
monrumentelor or.aşu'lui, dat fiind că meritoria
lucrare a lui George D. Florescu Din
vechiul Bucureşti apărută 'În 1935 trat•a
cu precă:der1e monumentele religioase.
Din acest punct de vedere .Repertoriul b:.bl:og.raf:c al m()Ilumentelor feudale din Bucur.eşti", aipărut în 1961 în
cadrul Editurii Academiei R.P.R. prezintă o deosebită valoare, autorul fo!'Jsinid un uriaş material documentar, informarea, mai ales pentru rperioada pînă
J.a 1700, LiJJJd .~proape exhaustLvă.
Pentru :a .pr·ezenta cit mai veridic
viata monumentuluJi istoric de l1a naş
te.rea sa şi pînă la disrpariţia sau stadiu.I său actual. oo toate prefa;ceri'.c suferit·e, ·autorul îmbină materialul ;publicat pe care-l priveşte critic prin pr'.zma
rxÎISt-leniniste, cu dat.ele
învălăturii ma1
certe izvonîte din miile de documente,
oatlagM.fii şi pJ.amui, dind importanta
cuvenită informaţiilor pe care bogata
.actiNitate a.rheo!'Jgkă le-o procură şi
care sprijină di.n plin izvoarele narative.
Pe Hngă preZJentarea istorică a monumentelor .autorul face şi HJprecieri
de arhitectură, pentru ca.re a consultat
Istoria

Gi~n,

specialişti cunoscuţi.

Cercetătorul
monumentelor feudale
1aj11nge I.a concluzia •Că din numărul
mare al monumentelor vech'.ului Bucureşti, oare nkiodată niu erau trecute cu
vederea de călătorii sLrăini ce porioseau
în 'naşu.I de pe maluriJ.e Dîmboviţei, astăzi nu ma/Î există în forma lor originală deoît 59 monumente religioase şi
19 de arhitectură civilă. Evenimentele

şi
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polit'.ce şi sociale, calamităţile natur.alc
au distrus o parte din construcţiile însemnaite .ale oraşului, s-au şi-au •exercitat influenta directă asupr.a arhitecturii
bucu:reştene.

Vechile monumente - tezaur al culturii materiale a oricărui popor - se
bucură ·în ţar.a noastră de o pretuire
merita.tă. Ele •sfat păstrate .cu grijă i.ar
restaurările lor nu se mai f.ac J,a Jntîmpl1are spre a eivlta denaturarea stilului
orig.i.nal, ci numa.i sub supr.avegherea
Comisiei de SLat pentru Arhitectură şi
Construcţii.

Tabbul monumentelor bucureştene
existente este întregH de autor pr'.n
pr.ezentar·ea şi a monumentelor dist•ruse
de vremi sau transformate, ceea ce dă
în plus lucrării o notă poziUvă, fiind
un izvor de cercetar•e pentru istoricii
care stu.diază trecutul Buicureştilor sau
pentru cei preoclllpati de istori.a a1rhitecturii în diifer.:tele per·ioade .aJ.e evoluţiei Ca;pita.Jei R. P. Romîne.
Cadrul istori.c în care s-au născut şi
dczvoltiat monumentele oraşului este
bine şi plăcut expus în int.roducerea
lucrării semnată de Acad. Andrei Oţe
tea. De la prima mentiune dJCumenta.ră a ex.isLentei Bucur·eştilor păstrată
în rîndurilc actului din 20 septembrie 1459 emis din cancelaria lu~ Vlad
Ţepeş, de .Ja prima dată certă a oraşu
lui-capitală, înscrisă de grămătkul Laţco
după spusele voievodu1lui Radu cel Frumos în documentul din 14 octombrie
1465, autorul introducerii urmăreşte
cu minuţiozitate firul dezvoltării Bucureştilor. Perioadele de înflorire ale orasului aduc cu ele prin înviorarea
vieţii economice, înfrumuseţarea oraşu
luii, ridicarea unor cons·tructii de seamă.
Astfel. în cea de a doua jumătate a sec.
XVI oind Bu·cureştii devin capitală stabilă a Ţării Romîneşti, oraşul cunoaşte o
·înflorlir•e a activitălii economLce. In Bucureşti se înaltă impunătoarele mănăstiri
PCumbuita, sf. Troiţă, sf. Dumitru, Mihai
Vodă, Sărinda.r, o serie de biserici din
piatră şi-şi f.ac aipar'.tia 1primele case b.oier.eş\i. lndelungata dJmnie a lui Matei
Basarab (1632-1654) aduicea aşezării o
viiată pro51peră. Se construfosc lăcaş.uri
reliqioa!Se noi şi se refac oele vechi.
După .anul 1660 dnd Bucureştii rărnîn
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reşedinţă de scaun, oraşul
noaşte o nouă per,ioadă de înflorire
cărei culmi sînt atinse în domni,a

&ingur,a

cuale
lui
Constantin Briînc-0ve.anu oind se înfrumuseţează cu import.ante con.5trucţii religioase şi civile : mănăstirea Colt-ea,
Antim, p.alatul r.eşedintă de vMă de
la M::igoşoai1a, hanuri şi pnimul .aşeză
mînt medical din ţar.a noastră, spibalul
Colţ ea.
In sec. XVIII, în Bucur,eşt.i .negustorii
şi meşteşugarii sînt .numeroşi şi cunosc
o intensă ·activitate. Depen.den.ţa politică f.aţă de imper.iul otoman 'influenţează puternic edilitatea or.aşululi care
oapătă un pronunţat aspect orient.al.
Dezvolta.rea Bucureşti!Olr esite întreruptă adese.a de per,ioa·de de st.agnar·e,
de să.ră'Cie, de p:erderi de neînlocuit,
de su.fer.iinte ale poqmJ.aţiei. Desele campanii turceşt:, ocuipa.ţii austriace, i.nMaziile şi jafurile tă Lăr·eşti. se în:scr.iu printre cauzele de seamă ale :foînă'fii dezV'Jltării oraşului. Alături de acestea, cutr.emurele şi incendiile completează
şirul nec.azurilor oe se abă•teau asupr.a
or.aş.ului feudal.
După fiece ca1lamitate în:să, oraşul se
reface, renaşte din propri·a sa cenuşă,
nedezm.intind buna s.a aş.ez•are econom:·că la care se adăuga de fieca•r·e dată
hăr.nida popul·atiei bucureştene. ln 1718
ornş'lll este m'stll'it de un incendiu urmat de un altul în 1739, iar o prădaJnkă
invazie tur'Co-tătărască în 1737 aocentuiaza tab'.oul pustirii oraşu:Jui. Or.aşul
se reface, a.<;tf·el incit .călătorii străini
începînd din 1742 descriu Bucureştii ca
pe un ornş „bine zidit. cu b'serici frumo'1!se şi bag.ale şi cu case măreţe". ln
1802 un ·cutremur .i•ar î.n 1804 u.n puternic 1incendiu, d'stru.g c·ea m11: mar·e
parte din Bucurcşt:. Dar numai du;pă
un a.n or.aşul era şi mai frumos deoît
înainte de incendiu• cu uliţe drf'!Pte"
după .cum .relatează D:>Jnis'.e ·Eclesi.arhul
sau călătorul străin Ali bey al Abbassy.
Toote aces.t·e per:oade de în.tre~upeore
.a creşiter.ii or.aşului au lă'Sat irusă urme
adînc'. î.n 1arhitecLura sa; de numeroase
construoţii
nu ne mai vorbesc astăzi
deoît .izvoa.rele istori·ce, iar .altele .au
fost pred'ăcu te .în aşa fel î.noît pentru
a cunoaşte forma lor iniţială ne sint de .
folos tot documentele vremii sau mina
arheologului ce scoate la iveală de sub
pămînt sau prin înlăturarea adăugiri
lor, temelia şi forma vechiului edificiu.
Prin slrăda.nia sa autoru.I ,a reuşit să
prezi.nte v·astul ma·teri.al documentar într-o formă ci.ară, după un plan bine
cMbzu.it ceea c·e dă lucrăr:i o iplăcută
şi .accesib:Iă citi,re.

Materi.alul est·e impăirţit în două mari
capitole: - primul tr.atează monument.ele
de .arhi·tectură civilă, iar partea a dou1a
se ocUJpă de arhitectur.a rel:gioa<Să.
Du1pă ce foce o succintă ex'Punere a
problemei atît de d:scu1,ate 'a cetăţii
Dîmboviţ.a pentru prima dată î.ntîlnită
în 1368 a identificării ei cu Bucureşti
sau nu, .au.torul înclinirnd de partea celor.a ce consli1deră cetatea Dîrnbovitoei to,t
una cu cetatea Bucu'!'eşti, se Olpreş1e de
.asemenea rpuţin a1Supr.a s·iistemulu.i de
apăr.are a 'Jr.aşulu' 1·n primele sale foceputurd, aceste pmbleme consHt'llind primul subcapitol ,aJ primei părţi a lucram. L·a punctul 2 gă·sim grupat~
curţile, paJ.atefo şi oasele domneşti. Subcapitolul este tratat asHel : a) reşedin
ţele Oifi<:li.al.e ale domnilor cele 4
curţi domneşti folosite de voievoz:.i romîni pe rpar·cu,rs.ul a 4 secole; 1) Cu.rt•ea
Veche, ale cărei urime dăinuiesc din
sec. XV, ridicată pe malul stîng al
Dîmboviţei, ipe locurile că.re:a Mircea
Ciob.a.nul .a rJ.dicat la mijlocul veaculu!
.al XVI-iea un alt palat ·domnesc .ale
·cărei s.emne de ·existentă se văd şi
astăz.i. Aul'Jrul nu pwne la ·îndoială ridk.area unei noi Curţi domneşti de că
tre Mircea C:oban'lll. Există însă posibilit.atea ca .a.cest voievod să fii refă.cut doar şi 'COII1JPletat complexul Curţii
Vechi. 2) Curtea nouă, a doua Curte
domnească .ale cărei construcţii au început 11ri.n hotăr,irea lui Ale:xiandru Ip~i
lant.i în marH·e 1775. A avut o existentă
scurtă, şi ziduri'le pustiite de incendii:e
din 1789 şi din 1812 i-au îndreptăţit numele de Cur.te Arsă. 3) Pa1'atu'l lui Caragca de pe Podul Mogoşoaiei. 4) Pa:•atul
Domnesc de ip.e Podul Mogoş">ai.a, fostă
ca.să a lui Dini,cu
Golescu construHă
·Între 1812~1815, :repa11ată şi modifioată
de .airh.itectul X<C1,vier Vilaorosse, i.n 1837
;pentru a fi · „Domnească Curt.e".
Punctu.] b) 1111 subcapi<to'ului II, tratează alte palate şi case domneşti apă
rate de puternicele ziduri 11°le mănăsti
r.i:lor; Radu Vodă, Mihai Vodă, P'.umbui1·a, Cotrnceni, Văcăreşti. Din cele
7 palate existente în epoca feudală
astăzi ·se mai ipot vedea două: frumosul
Palat Brîncwenerc de la Mogoşoaia şi
fostul 'Palat Ghioa Tei datînd din 1822
în incinta căreia astăzi este găzdui.tă o
sroa~ă mixtă.

Suboapitolu.J 3 cuprinde casele bo~e
care .au început a Ii ritl'.cate în
or.aş din cea de a doua jumătate a sec.
XVI. Ele 'au ,apa'!'ţî.nJut unor mari fomilii
boier·eşti din Ţara Romînească din care
erau recmooţi îna'lţi dregMori sau eh.iar
domni :
Cantacuzineşti.i,
Brîncovenii
reşti
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Dudeştii, VăcăreşHi ş.a. Autorul documenteiiză exist•enţa în or.aş a 16 ·oase
boiereşti de-a lungul a 4 secole, plasate
majo.rHatea •din ele pe principala arteră
'de comunicaţie di·n oraş, Podul Mogoşoaiei (Calea Vi'C!or.iei). O.intre .acestea
se păstrează fosta Casă Manu din Porpeşti-Leordeni, irnportian1 monument de
.arihitectură civilă, Ca·sa MeEk de rpc
str. Spătarului nr. 22 datînd din 1760,
Casa Sutu bd. 1848 nr. 2 construită de
:postellmcu.l Costache Suţu la 1832 du;pă

rplianuri1'c arh:tec\ilor Vilul şi Konrad
Sahw.ink. Ou pu\ine mod:.f'.căr: iale st'lului Ca.sa Suţu găzdu.ieşte d:n 1959
Muzeul de istorie •a or.aşului Bucureşti.
Arheologii au reuşit să soo.ată la ivea.lă
şi resturi de ziduri ale a1ltor case boier.eşti cum sînt de exemplu vastele temelii ale ·casei iDudescu de rpe str. A.polodor, descoP'erile în 1957-1958, sau
cele doliii p.ivniţe dedar·al·e monument
istoric provenHe din casa 1Ll'i Enăchi:ţă
Văcăr-escu -de l•a Băneasa.
Subpunctiul 4 se ocupă de 6 case de
tîrgoveli, dintr·e care unele .necunoscute,
·comstrud,te \.a sf.irşitul sec. XVHI sau în
prima jumătate a sec. XIX de unii boieri, negustor·i s·au meşteşugari. Considerăm că .numărul celo~ t•r.atate •este
irnsufide.n1 şi că o cerc-eta.J'1e ma,i m~nu
ţioasă .a veichilor oart:ie.re ale 'Jraşu'lu.i
·ar fi comptel·at .a.ceastă oategorfo de
ca•se cuprinse doar în rparte Sn Hsta
monumente.lor de cultură de pe teri.to.r;iul RP.R. ·apămtă ·în 1955 (de ex. casa
Brndişteanu .d'n vecinăta1ea bisericii M·anea Bru.t.air.u, .cas.a lui Mia.nuc .bei din
Calea Moşilor 132, ·oasele M!·hăilescu
de pe Calea Rahovei 38 şi 42, etc.)
Subcarpltolul 5 ~l lucrăr.ii se ocupă
de hanur.:Je. bucurC'ş!Pne, un domeniu
destul ide complioat, dată fiLnd li1psa de
mate.ri.al 1publicat ; mai mult dec.îl ntît,
însăşi documentaţia vremii nu oferă po·•ibiLL~atea unor prec:zăr.: cron'Jlogice şi
toponimice privitoa.re la a!ceste stabilimente comerdale.
Und,tăU econom:.ce de scamă, antrepozite de mărifuri, hanurille apar începînd din a doua jumătate a sec. XVII,
constituind indkii privind dezvo~tarea
pietei interne a Bucureştilor. Dată fiind
imprecirziunea dateil.or de .fundare, autorul prezintă în ordine alf.abetică cele 64
de hanuri, insisbînd
asupra activităţii
economke deosc.bdte av1.1tă în istoria oraşulu.i de .a,ceste aşezăm'nte.
La ,aicest aaipitol avem de fă.cut o singură obser.vatie: l·a p. 95 vorbind de
Bei.lic, trebuli·a să se 1ar.ate ·Că .a fost
constlf'ui t •pe la 1776 pe locul unde
fusese un han cu 50 de odăi pentru.„
1

(N. Vătăma.nu, Băile din
n veacurile al XVI-lea -· al
XV ll-lea, n „Ig ie na" 1960, nr. 4, p. 361 ).
Clăd'r.Je ce a1u gă2'!duJt î.n dHerite timpuri inst:.tu\ii varii.ate-cu'ltur•ale, sanitare,
a·dministr·.'lt:ve sînt tratate în su.bcaipitolul 6 în ord:ne cronologkă. Primul ,su:bpunct din ~nstitutii ·a) se ocupă
de cele 5 ·sed!,i de şcoală din epoc-a
feudală:
Şcoala
de la sf. Gheorghe
Veich.i ex.:stentă I.a siliîrşitul sec. XVII,
Şcoala de la Colţea, cea de la sf. Sava
prima ş.co.ală su,penio~ră din Ţaira Rornînească 1694, ia:r din 1818 tot în aoeastii
clădire s-.a de.sch~ intîia şcoală romî11ea•scă condusă de Gh. Lazăr, ŞcoaJ.a
de !a Domnita Bă:aşa şi cea de la Mă
gureanu.
tn veacul XVIII ca urmare a dezvoltării economice ·a iîntinderi•i or,aşului şi
a creşterii popula.ţiei, apar în Bucureşti
prime:e aşezăminte medicale lărgindu-se
astfel sfer·'I edilit•a1ră .a oraşulu.i. Aceste
instituţii sint datate fo subpunctu1 b)
începînd cu primul spital bucureştean,
cel de J.a Coltea. Aut1Jrul t•rat.ează din
punct de vedere i·sitoric î.n ordinea •a.pariliei lor şi celelalte spitale din Bucureşti : Pantelimon, sf. Visa·rion, Dudeşti,
sau Sipit1alul de Ciumati, Fihnt.ropt.a
(Spitalul nemernic.Bor) şi Spitalul Brîncovem·esc. La p. 140 autorul ar.ală di
iprJmu.! spi,t·al al nemerniai.lor functiona
J.a 1811 dn clă•direa ce .fusese „Fabrica
de haine". Este voPba de ,fobr.'.1c·a de
posta'\' •ce fu nclionase 1in a·f.ar·a oraşului.
În cadrul subpunctulu.i c) a.lte Jnstitutii. sînl cuprinse: Carvasaraua (!ocaJlul
vămii), rnllSll:rnită la 1778 pe un loc al
Mănăstirii Coltea cuprins între bd. Col\ea şi slr. Sfinţilor, Casa Sfatului Oră
>enesc întîlnilă in 1835 şi apărută ra
urm&rc •a îmbunătătinii ,a,dmtn.i<>tr.aţici
adt~să prin Rcgu.I,amentul OJ'Qanic, Pr:mări1a Veche r.id:,aată dt' .arhi.tectul VHacrosse 1în 1842, Cazărmile .apărute odată
·cu 1înfiinl.area armatei naţionale, p.r·evedere de seamă ia Regu.!amentului Organk, Sala ObşteştJii Adunăr.i de lingă Mitroipaliia Bucureşti şi Teatrul Naţional,
c·are •însă nu este un monument foudal
şi dacă totuşi ia fost t:.atat a'.ci N.a mai
nimerH să .fu.e cuprJns 1îlllgă şcoli lin
ca.dmi' instituţiilor m11tur.ale.
Ultimul suboapitoL 7, al monumentelor civi1:e din oraş se ocupă pe scurt
de bă.i, chioşcuri sau bişoa.re, dşmele
şi poduri. In rîndul ch'oşcurilor (p. 140
--150) ~rebu i·a cita,! însă şi fo.'şornl
Ghiculeştilor de la Giuleşt.i (D. Russo,
Cronica Ghicu/ească î.n Buletinu/ Comisiei Istorice a Rominiei, vol. H (1916),
p. 81).

mu'sulma.n
Bucureşti
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Podu•rile oraşulud tr>abate în trei rînduri :puteau f.i omi:se din cadrul monumentelor, C'JnsUuind cu Lolul alt capitol din ~·stori·a Bucureştilor.
ln part.ea a 2-.a a lucrării pr'.vind
Arhde.otura re!ig.ioasă, ·autorul t•rat.ează
în ordinea 1 alf.abE't'.di jstoricul a 138 biserici şi mănăstiri şi a 15 paradise
co.nstoruHe p1nă la joumăloatea seic. trncut,
în a.f.ar.a menţionării din .nota de la
p. 159-160 a <1ltor 17 lă 0 oaşur: neindentificalt', ami·nt'.te doa.r în documente s.au
planur.i.
Atr.agem atenţia inosă că în şirul ·acestor 17 lăoaşu.ri neinden~if:c.ate u.n număr de 4 se •p-Ot totui;;i iodentjfjca şi
a.nume: B:iserioa lwi Dionisie, ce a.pro<1pe
s'.gur este paracl'.1sul MHrop·JJituJuj Dioni&.e Lupu d'.n str.a.da cu .acel<t<Şi ruumP,
unrde de ·alttfel prelatul •ii şi locuit, apoi
Bis·erioa Donei, pe care singur auloml
o fE'Cll'noaşte la ip. 194 ca fiinrd Biserioa
Cuibul cu barză, Bise.rka M·anul re f'Ste
bisert•ca lu'. Manu ca•w1ifu,J, tr.atată k1
p. 225 şi în s.fîrşit b'ser'ca Pop~i Plă
dntă, care .nu e~te .alta ·deoît Biserioa
Tabacilor din Tîrgul .cte Sus, d!:sipărntă
la s.firşitul sec. al XVII-·lea de pe locul
a.ctna1lei biserici a Zlăt•ariilor.
Metoda tratări,i monumentelor de arhitectuq-ă reJigjoasă nu diforă de a·ceea a
monumnntelor civile, autorul ip.rt>zc>ntîr.d
cHc> un scurt ·:stork al f.iecă·r-c!'i b'SNici
în parte, iar la biseri-ci'.e ce păstrează ·caract·e.ru.l de monumenle ·de> .arhitectură
a·dăogfod o descrierp a rn'Jnumnnti1l11i,
cu reli·c>f•ar·ea elementelor noi .introduse
în •a.rhitectu.ră pr'n constr•:1cţi.a re<;pt>ctivă. ln cadrul istoricului f1iecMe.i bisenici s-.uu .inJă(işat şi dive.rse alte> ştiri
.]egale> de istoria mPŞtc>şugurilor sau ii
culturJi .iar la sfîrşit b'bliog·rafi.a generală.

ku.torul mo1t.iovează ponder!"a p<' care
o deţin monumentele rel:gioa:se în lucra.rea '5a - mai mult de jumăt·ate prin f.aiptul că din cele 78 de monumente de a1rhitectură păstrate în Bucureşti .î.n decursul a trei veacuri ş1 J umăta~e t di::n sec. XVI ipînă la 1850),
59 •sînt lllurnai bilserici sau mănăstiri,
fată idoa•r de 19 monumente c'.vil·e. De
·altfel posJtbilitătile de i-nivesitigare •a trecutului lăcatşehr bucureştene es1e ajutat şi de fondul iarl:tiv.istk documentar
deosebit de aibu,ndent pă1str1at .asutPira lor,
fără a mai vorbi şi de rp'..esele epigr1afice car·e s-•au conservat (1pisanrl.i, pietre
funerare, pome.l•nke la proscomidii etc.).
Autorul procedează şi la o succintă incadr0are
a
monumentelor
reJ.igioa5l'
bucur.eş.tene în d'.Ier.:tele tipur.i de arh1tectu.ră cunoscute ~Coz'a, Ourtea de Argeş, şi ~!tele),
socotind. că în
sec.

X-VI

în prima
parte a
sa predo·influenta
sîrbo-biZian\Ît!lă
(ex.
Curte.a Veche) în sec. XVII cele mai
însemnate lăcaşuri apartin sti:urilor
domniilor lui Matei Basarab (Plumbuit.a,
Sifintii Aposloli), Şerban Cantacuzino
(Cot•rocen', Bi'5erii•oa Doamnei) şi Con5tantin Brî.ncovean1<1 (Fundenii Doamnei,
Mogoşoa:.a etc.), i·ar în sec. XVIII, fără
a mai voroo şi de începu.tul sec. XIX
-- ;perioadă de o vădită conifuz,i·e a.rhitec.tu.rală şi de jnflucnte străine ete.rog.ene, .nu prl>zintă o vah·are artislică
remarnaib:Jă deci! monumentele per'oadei post-br.încoveneşli dintre care cel
mai reprezenlativ este fă•ră încto:.ală Biserka Str.avropoleos.
l.n ceea ce pr"vc>şte istor.icul lăuaşu
rilor bucu.reş1ene, t11at·at ·de altfel de
au.to.- 'cu multă cornp·etentă şi un va-st
apar.al h:bliogr.af.'c, .a1vpm de formulat
doar unele observatii pflÎ·vitoare la biserica Do:imne: M.a·r~a şi Doamnei Sta,11Ja,
ale căre· temeli.i nu au 'Pµtut f; încă
descJ1perite pl'in săpături aTheologice.
To.t ce se ştie doa.r cu sigur•antă est0
faptul că nu pe temeliii'.e a·cestui lăoaş
s-a ridicat la începutul sec. XVII, aşa
•cum s-a crezut mai înainte, biserka Sf.
Anton, lucru .dovedit prin rezultateh·
sondajului arheologic efecluat in pr:măvaria 0
anul1Ui 1962 la Pja\a de Flori.
In ·sfîrşi.t un uollim oapilol trat,at de
·autor este acela privind monumentele
Lstorke bucureştene din epoca feudală,
rnprt'zenita.tc numa.i pnin cruci sau troi·te
ridica Le fie pentru comemorarea unor
fapte
deosebite (pe locUJl unor bătă
lii), fie pentru pomenirea, unor oameni
decedati .sau în viia\ă. Majoritatea acestor
cruci find dispărute ,autoru 1 nu menţio
nează în repertoriul său deci! un număr
de 7 avînd semnifkatie istorică. Atragem
însă atenti.a că nu Constantin Vodă
Brioncoveanu ci f,i1ul său - beizadeaua
Conistantin - a r'.dica•t la 20 iul:e 1713
o cruce de piatră în locul •acl'leia de
lemn pusă pe locul udderH tatălui domn'\'')nulu.i, •postelnicul P.a;pa din Brincovenî, l.a 1655 de seimeruLl ră1s.cul·ati
(;p. 335).
Lucrar·ea este bogat ilu-st-r•ată •OU f.otogr.aof:ii de stampe, piese epigraifke şi pJ.anuiri inedite ·a celor mai de seamă monumente bucureştene dintre care menlio.năm pe •a.cela îll'fătişind vochillll palat
de J.a Cotroceni (pidură de C. Szaitmary) v·echile •r0eJ.evee ale fostulu' .palat
Ghka T·~:. pl•anul cais·ei pa.roh:ale ·a Biser.:0c:i Răzvian, rpis.an'.·a hanu.lui Văcă.r·eşti
s·au a Şco H de la sf. Sava et.c.
Repertor.iul monumentelor feudaie se
încheie au un tl.ndi·ce •cronolog'•c al tu·
turor monumPntelor bucureştene din see.
mină
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XV şi pînă la 1849, d~')Sebit de util
pentru fixarea apa.r.jţiei lor şi ou o bibliografie generală, foarte bog 1tă, sintetizînd princirpalele că~ti şi stud_i folosiJte
în lucra.r•.'.
.
I n concluzie, repertor'.u] b:1bl<:-ogr•af:c
al monumentelor feudale d:.n Bueureşti,
cu mici s.căder-i inerente car('-şi pot găsi

îndreptarea într-o viitoare ediţie, rep:ezinlă o lu-crare deoseb:t de p.re\ioasă şi
de> folos't:>are pentru cercetătorii trecutului cap:t.ale: noastre, că.roia Ic este
pm astfol la d spoziţie un amplu mater:al b.:bl:ograf:c şi do~umentar, i.ndispensabil ori căror studii amănutite .de
istorie a Bucureştilor.
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