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< > jumătate de mileniu şi o jumătate de veac, iată o vârstă venerabilă care face 
111 u mrc oricărui oraş european şi care nouă, românilor, ne conferă o mândrie legitimată 
rhiar prin istoria Bucureştilor. Cwn va fi arătat oraşul nostru ne-o indică rodnicele 
n:n.:ctări arheologice - şi vă invit să vizitaţi recentele descoperiri din faţa Băncii 
Nalionale, - ne-o spun călătorii veniţi din toate punctele cardinale. Un consul străin, 
ujuns pe aceste meleaguri în secolul optsprezece, descrie urbea sărbătorită astăzi 
drept „oraş mare şi frumos şi foarte populat, cu foarte frumoase edificii publice" şi 
lol pc atunci îi ţinea isonul un demnitar otoman care vedea un oraş „bine zidit, cu 
biserici frumoase şi bogate şi cu case măreţe". 

Sunt numai două dintre numeroasele impresii de călătorie descriind capitala 
Tllrii Româneşti de cinci veacuri încoace, iar şirul lor poate merge până la peregrinii 
I impurilor modeme, până, de pildă, la Paul Morand, ambasadorul francez, autor al 
111ult cititei cărţi-reportaj „Bucarest". 

Oraş al grădinilor şi al hanurilor, oraş al uliţelor cu aer de Balcani, oraş al 
asimetriilor provocatoare şi al haosului pitoresc, oraş al sintezelor, Bucureştiul 
rllmâne, singura capitală în Răsăritul european unde poţi întâlni, la tot pasul, toate 
slilurile arhitectonice ale continentului, de la cel post-bizantin la rococo-ul turcesc, 
de la neo-goticul pe care chiar acest muzeu îl respiră, la eclectismul şi academismul 
frnntuzesc demne de „Micul Paris'', de la „Art Nouveau" la „Art Deco'', de la 
neo-românescul epocii Marii Uniri până la cubismul internaţional. Pe de altă 

parte, întâlnim aici arhitectura sacră, care ascunde înţelesuri şi ideologii dinastice 
11utohtone, de la Radu-Vodă până la Cotroceni şi la dispăruţii Văcăreşti. 

Dar mai este Bucureştiul şi un loc al supremelor opriri eminesciene şi al modernităţii 
11rgheziene, al sincroniilor avangardiste cu Europa, un loc al dramaturgiei naţionale 
de la „Noaptea furtunoasă" la „Domnişoara Nastasia", un loc al sonurilor muzicale 
iscate din toate orizonturile, de la cântul liturgico-folcloric al lui Anton Pann, până 
111 creaţia enesciană. 

Nu mai puţin - trebuie mereu reamintit, din păcate, - rămâne capitala României 
~i singurul loc de pe planetă al cărui patrimoniu a fost agresat şi vandalizat în timp 
lli.; pace, rănile finalului de epocă totalitară nefiind vindecate nici astăzi, când o 
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