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Apariţia ghidului monumentelor de 
arhitectură şi a monumentelor de artă 
plastică din Bucureşti reprezintă un 
eveniment bine venit. Prin acea<;tă lu
crare a fost pusă la dispoziţia unui puc 
blic larg o evidenţă a monumentelor 
menţionate. De altfel, nu este vorba de 
o simplă evidenţă, ci de prezentarea 
multilaterală a fiecărui monument, în 
care se include atît descrierea, cît şi 
istoricul. Meritoriu este faptul că pre
zentarea este ţinută la zi, cititorul fiind 
informat nu numai asupra trecutului, 
dar şi asupra stării actuale, ca şi asu
pra restaurărilor celor mai recente la 
care a fost supus monumentul prezen
tat. Deosebit de utile sînt indicaţiile 
referitoare la mijloacele de transport 
existente pentru vizitarea fiecărui o
biectiv. Mai merită a fi relevat faptul 
că îndeobşte, mai ales pentru monu
mentele de arhitectură, prezentarea se 
face amplu, în temeiul unei documen
taţii bogate; sînt de menţionat inte
resantele referiri la mărturiile călăto
rilor străini. Redactarea textului pri
vind fiecare monument în parte, 
aparent eliptică, este sintetică, dar în
destulătoare. 

Ghidul este împărţit în două părţi, 
cea dintîi consacrată monumentelor de 
arhitectură din oraşul Bucureşti (de la 
biserica Curtea Veche a secolului al 
XVI-lea şi pînă la marile construcţii 
ale socialismului) şi cea de-a doua mo
numentelor de artă plastică (monu
mente sculpturale, s,tatui, busturi etc.). 
Criteriul de clasificare este cel crono
logic pentru întîia parte şi cel alfabetic 

pentru cea de-a doua, făcîndu-se însă 
o excepţie în privinţa monumentelor 
din grădina Cişmigiu şi a celor din 
piaţa Universităţii. In partea întîi sînt 
cuprinse monumentele de arhitectură 
civile şi religioase : palate, edificii pu
blice, case, biserici etc. Dintre monu
mentele de arhitectură religioasă n-au 
fost incluse în ghid „decît acelea al 
căror trecut istoric sau valoare artis
tică prezintă un interes deosebit". ln 
această privinţă, am sugera ca într-o 
nouă ediţie să se anexeze o listă a ce
lorlalte monumente de arhitectură re
ligioasă, în care să se dea doar 
numele, adresa şi indicaţia cronologică 
referitoare la construcţie. In partea a 
doua, s-a recurs, de asemenea, la o 
selecţie a monumentelor, lăsîndu-se 
deoparte cele apreciate nesemnificative. 
Credem că între aceste monumente ale 
părţii a doua ar putea fi adăugite, 
într-o viifoare ediţie, unele dintre mo
numentele funerare ale cimitirului 
Belu, eventual grupate sub un singur 
titlu. Ghidul se încheie cu o sumară 
bibliografie generală de orientare re
feritoare la monumente. Este de revelat 
ilustraţia bogată, bine aleasă şi su
gestivă, ca şi planul anexat lucrării 
care reprezintă un preţios ajutător 
pentru vizitarea oraşului. ln privinţa 
ilustraţiilor este însă de observat că 
trebuiau depuse eforturi ca ele să fie 
aşezate într-o măsură mai mare lingă 
textul referitor la monument şi nu pe 
pagina următoare, cum se remarcă în 
destul de dese cazuri în partea a doua 
a lucrării. 
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Textele sînt întocmite judicios, într-o 
redactare sobră şi precisă. Semnal"m 
însă cîteva erori pentru o remediere a 
lor într-o viitoare ediţie : în 1863 nu 
exista încă primăria oraşului (insti
tuită în anul următor), cum ar reieşi 
din textul referitor la palatul Univer
sităţii (p. 63-64) ; prima titulatură a 
Academiei n-a fost aceea de Societate 
Academică, ci aceea de Societate Li
terară (p. 85) ; Facultatea de Medicină 
n-a fost înfiinţată în 1856 (p. 100) ; 
Alecsandri a fost ales membru în Adu
narea ad hoc, dar n-a participat la lu
crările ei, în schimb ar merita să fie 
subliniată însemnătatea contribuţiei 
dată de el mişcării unioniste prin 
Hora Unirii (p. 150) ; tatăl lui Băl
cescu se numea Petrescu, democratul 
revoluţionar luîndu-şi numele de la 
mama sa (p. 152) ; în enumerare tre
buie trecută întîi „România viitoare" 
(1850), iar apoi „Republica română" 

(1851-1853). De asemenea, am sugera 
să fie menţionate : noile construcţii 

ridicate recent în cadrul Institutului de 
arhitectură Ion Mincu (p. 113) ; trece-

rea pe sub Arcul de triumf a armatei 
române după încheierea celui de-al 
doilea război mondial (p. 147) : faptul 
că B. P. Haşdeu a fost profesor (p. 157); 
activitatea progresistă a fraţilor Goleşti 
de după 1848 (p. 192). Desigur că aceste 
cîteva obse1'Vaţii şi sugestii nu afec
tează ansamblul conţinutului textelor 
din volum, care este, după cum s-a 
arătat, de un nivel superior, autorii 
reuşind să prindă în prezentare ele
mentele cele mai de seamă. Orice ci
titor trebuie să se declare deplin pus 
în temă după lectura acestor texte. 

Monumente din Bucureşti. Ghid este 
o lucrare meritorie şi totodată deose
bit de utilă. Ea vine să umple un gol. 
Nu putem încheia decît manifestîn
du-ne satisfacţia pentru această fru
moasă realizare şi exprimînd dezidera
tul ca ghiduri similare să cuprindă ca 
într-o retea întregul teritoriu al Româ
niei, ţară atît de bogată în monu
mente. 
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