
Editorial 

Cercetările închinate Bucureştilor, timp de 28 de ani de apariţie a anuarului 
Materiale de Istorie şi Muzeografie, au devenit o bibliografie profesionistă, dacă nu 
obligatorie, chiar şi pentru cititorul venit din afara interesului legat de istorie sau 
de Bucureşti. De fapt, în ultimii ani se poate observa un interes foarte mare pentru 
toată istoria Bucureşti/or. 

În continuarea efortului de a oferi informaţii noi şi perspective cât mai variate, 
cu privire la Bucureşti, incluzând aici şi elemente de studiul patrimoniului cultural 
imobil dar şi muzeistic, cercetătorii Muzeului Municipiului Bucureşti oferă publicului, 
şi în acest număr XXVIII al MI.M, o parte din munca lor de studiu, din ultimii ani. 

La secţiunea de Arheologie, studiul semnat de Vasilica Sandu, despre vechile 
aşezări care s-au dezvoltat de-a lungul Dâmboviţei în ultima mie de ani, oferă 

informaţii noi, atent sintetizate, obţinute în urma săpături/or realizate de autoare 
în câteva din siturile bucureştene precum zona podului Ciurel, Câmpul lui Boja, 
zona Institutului Pasteur, cimitirul lui Lăpteanu (loc numit la 1962 «mlaştina lui 
Lăpteanu»). Cea mai interesantă descriere de studiu este aceea a sitului Colonia 
Băncii, aşezare apărută încă din epoca bronzului şi având ramificaţii de locuire şi 
în evul mediu timpuriu. 

Secţiunea de Patrimoniu şi Muzeografie este deschisă de studiul Cameliei 
Ene despre costumul tradiţional românesc de patrimoniu din colecţiile MMB, cu 
subliniere pe impunerea stilului naţional în vestimentaţia urbană a elitelor. Este 
foarte bine scos în evidenţă fenomenul istoric al acestei asocieri încă din secolul al 
XIX-iea şi culminând cu modelul reprezentat de regina Maria. Sunt descrise piese 
din patrimoniul MMB din zone etnografice precum Muscel, Argeş, Râmnicul Sărat, 
Gorj, Romanaţi şi Dolj, apoi zona Banatului cu Valea Bistrei şi zonele Năsăud, 
Maramureş şi Pădureni din Transilvania. 

Din colecţia de manuscrise a MMB, Grina Rafailă oferă publicului informaţii 
privind documentele domniei lui Nicolae Mavrogheni, aflate în patrimoniul MMB. 
Autoarea prezintă această bogată colecţie de documente, subliniind valoarea ei 
istorică şi documentară, alături de publicarea documentelor, adnotate ştiinţific. 

Anamneza unei vechi locuinţe bucureştene, casa Erac/ie Duro din Calea Griviţei 
91, este oferită de Oliver Velescu; studiul recuperează atât memoria unei reşedinţe 
bucureştene cât şi a Căii Griviţei. 

Istoria de început a Palatului Mogoşoaia, şi anume perioada anilor 1678-1714, este 
oferită de Anca Badea. Sunt descrieri din surse contemporane, detalii de tehnică cu privire 
la arhitectură, tehnici de lucru, materiale de construcţii folosite în secolul al XVIII-iea. 
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Marian Constantin publică un document cu valoare istorică dar şi din pespectiva 
domeniului urbanistic şi al regimului construcţiilor de la mijlocul secolului al XIX
/ea: contractul de construcţie al casei Aman. 

Foarte interesant este si studiul privitor la povestea monumentului dedicat 
omului politic Ion I.C.Brătianu. Autorul studiului, Cezar Petre Buiumaci, publică 
o micro-monografie bine documentată, a cărei analiză prezintă sincron istoria 
apariţiei acestui monument, distrus in 1948, cu prezentarea personalităţii lui Ion 
I. C.Brătianu. 

Zona de istorie este deschisă de studiul Magdalenei Chitilă despre biserica lui 
Bucur. Autoarea abordează problema legendei legată de fundarea Bucureşti/or şi 
particularitatea istorică a locului, unde este amplasată biserica Bucur, şi anume 
dealul Radu Vodă. 

Bucureştii lui Constantin Şerban Cantacuzino (/ 678-1688) reprezintă o descriere 
de ansamblu a istoriei oraşului Bucureşti de la sfârşitul secolului al XVII-iea. Autorul 
studiului, Gabriel Constantin, alătură istoriei de familie şi domnie cantacuzină, 
informaţii revelatoare cu privire la viaţa cotidiană, economică, demografică, a 
mentalităţilor, din aceeaşi perioadă. 

Daniela Dumitrescu oferă o scurtă dar interesantă prezentare a repertoriului 
jucat de C.I.Nottara de-a lungul carierei sale actoriceşti, episod istoric relevant 
pentru istoria teatrului românesc. 

Oliver Velescu revine cu un scurt episod istoric documentat, cu privire la 
mahalaua Popa Ivaşcu, micro-monografie binevenită despre o mică mahala din 
vestul oraşului, care şi-a schimbat câteva denumiri in scurta sa istorie, fapt care a 
alimentat multe confuzii. 

Prezentarea unor personalităţi legate de Bucureşti ne este oferită de Lelia Zamani, 
care descrie istoria in scurt a unei relaţii speciale dintre Eminescu şi Caragiale, 
două personalităţi diferite atât prin modul lor de a trăi cât şi prin modul lor de 
raportare la social şi cotidian. 

Corina Iliescu publică o binevenită notă despre impilnirea a 155 de ani de la 
naşterea lui C.I.Nottara iar Gabriel Ciotoran prezintă in timp real oraşul Bucureşti 
la sfârşitul domniei lui Carol I, oferind, cu ajutorul decupărilor din presa epocii o 
imagine cu adevărat cinematografică. 

Anuarul Materiale de Istorie şi Muzeografie (MI.M), dedicat Bucureştilor timp 
de aproape trei decenii acoperă o zonă documentată variată precum arheologia, 
istoria, patrimoniul, tehnici de conservare şi restaurare, mentalităţi. În acelaşi timp 
oferă curs atât studiilor de caz dar şi perspectivei holistice de analiză. 

Dr. Adrian Majuru 
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