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Doamnelor [i domnilor,

V-am invitat s` ne fi]i al`turi la ceas aniversar, 
\ntr-un moment \n care orologiul istoriei marcheaz` 550 
de ani de existen]` administrativ` a ora[ului pe care cu 
to]ii \l cunoa[tem [i \n ad~ncul inimii \l iubim – Capitala 
acestei ]`ri, Bucure[ti.

Cu 550 de ani \n urm`, domnitorul }`rii Rom~ne[ti 
[i unul dintre cei mai aprigi lupt`tori pentru 
independen]a acestui neam – Vlad }epe[ – f`cea referire 
la Bucure[ti \ntr-un document prin care consfin]ea o 
dona]ie f`cut` unor boieri locali. Era 20 septembrie 
1459. 

De atunci [i p~n` acum, Bucure[tiul a crescut 
ca inim` a ]`rii, ca punctul nodal al vie]ii politice, 
culturale, economice [i administrative a Rom~niei, 
f`r` a fi impus autoritar, ci pur [i simplu prin firea 
lucrurilor. C`ci, \n Rom~nia, toate drumurile au dus [i 
duc... la Bucure[ti!

Doamnelor [i domnilor,

Am ales ast`zi cu bun` [tiin]` s` v` invit la 
sesiunea solemn` a Prim`riei [i Consiliului General al 
Municipiului Bucure[ti aici, \n Palatul CEC – o cl`dire 
care apar]ine municipalit`]ii [i ale c`rei ziduri sunt, la 
r~ndul lor, \nc`rcate de istorie. O cl`dire valoroas` prin 
esen]`, dar [i prin menirea ei, unul dintre simbolurile 
Capitalei Bucure[ti.

Sunt sigur c` [ti]i, dar niciodat` nu stric` 
sublinierea: Palatul CEC func]ioneaz` ca atare \nc` 
de la 1900, iar pe aceste locuri, \nainte de construirea 
sa, se aflau Biserica „Sf~ntul Ioan cel Mare“, un cimitir 
[i un han. |n cimitirul bisericii a fost \nmormantat 
Ien`chi]` V`c`rescu, cel care a scris [i tip`rit prima 
carte de gramatic` a limbii rom~ne, \n 1787. Pere]ii 
acestei cl`diri vibreaz` de istorie, nu doar de cea a 
Bucure[tiului, ci de istoria neamului [i a civiliza]iei 
rom~ne[ti.

Pu]ine sunt cuvintele care pot exprima sentimentele 
pe care le am ast`zi, \n fa]a dumneavoastr`, ca primar 
general al unui ora[ ajuns la v~rsta moral` de 550 de 
ani! Voi \ncerca totu[i s` v` \mp`rt`[esc din g~ndurile 
mele, pentru c`, dincolo de func]ia pe care o de]in acum, 
eu sunt un om \ndr`gostit de Bucure[ti.

Acesta este, de altfel, [i motivul pentru care 
mi-am urmat destinul [i am reu[it, independent de orice 
fr~u politic [i de orice interese, s` primesc confirmarea 
cet`]enilor acestui ora[, prin vot liber [i democratic.

V` spuneam c` sunt un om – da, sunt un om 
cu o misiune, care a ales s`-[i pun` via]a \n slujba 
unor idealuri, a unor valori pe care mul]i dintre 
dumneavoastr` – ca [i mine p~n` nu de mult – le 
credeau [i poate le cred \nc` pierdute.

Cred cu t`rie \n cinste [i \n onestitate, cred \n 
puterea caracterului unui b`rbat, cred \n omenie [i am 
speran]a c` viitorul poate fi mai bun. Refuz s` cedez \n 
fa]a greut`]ilor [i – uneori chiar cu riscul de a deveni 
incomod pentru to]i – \n]eleg s`-mi urmez principiile 
[i s` aleg calea cea anevoioas` \n fa]a solu]iilor 
facile, dar care presupun compromisuri discutabile. 
Cred \n puterea acestui ora[ [i a oamenilor s`i, \n 
puterea rom~nilor \n general de a supravie]ui [i de 
a se reinventa. {i asta nu pentru c` sunt un vis`tor, 
ci pentru c` istoria a dovedit \n repetate r~nduri c` 
rom~nii sunt ca st~nca, peste care apa trece, pe care 
v~rtejul o acoper` o vreme, dar niciodat` nu o mut` 
din loc. Cred c` valorile acestui neam, virtu]ile sale 
esen]iale pot fi doar temporar uitate, ele nu pot disp`rea 
nici m`car \n momentele de criz` ad~nc`, pentru c` ele 
sunt generate [i exist` \n chiar inima poporului rom~n.

Celebr`m azi Capitala ]`rii, ora[ul care reprezint` 
mai bine de 10% din popula]ia Rom~niei [i-n care to]i 
deopotriv`: munteni, ardeleni, b`n`]eni, moldoveni, 
dobrogeni se simt acas`. Bucure[tiul – cetatea por]ilor 
deschise! {i tocmai de aceea, doamnelor [i domnilor, se 
poate spune c` ast`zi celebr`m un simbol na]ional. Din 
p`cate, unul dintre pu]inele care \[i men]in stindardul 
\n aceast` perioad` tumultuoas` pe care o travers`m.

Suntem \n plin an de criz` economic` [i, iat`, 
politic` – pentru c` nu e greu s` te ui]i \n jur [i s` faci o 
asemenea constatare. Un an \n care str~nsul curelei a 
devenit politic` de stat. Un an greu deopotriv` pentru 
cei care guverneaz`, c~t [i pentru cei guverna]i.

Cine ar fi b`nuit c` dup` mult dorita integrare \n 
structurile NATO [i ale Uniunii Europene o s` mai avem 
parte de astfel de greut`]i? Credeam cu to]ii c` ne va fi 
mult mai bine, credeam acest lucru g~ndind c` sistemul 
interna]ional este indestructibil [i intangibil. Via]a 
are, \ns`, multe fa]ete [i criza financiar` [i economic` 

declan[at` la nivel interna]ional a ajuns inevitabil [i 
la noi. Nimic nu putea pre\nt~mpina aceast` criz` \n 
Rom~nia [i ne este mult mai u[or s` ne lupt`m cu ea \n 
comunitate, al`turi de partenerii no[tri, ne este mult 
mai u[or a[a dec~t s` fim izola]i [i singuri \mpotriva 
valului.

Dar, \n acest v~rtej, fiecare ]ar` \n parte trebuie 
s` ]in` cont, dincolo de calculele bugetare, dincolo de 
proiec]iile economice [i de c`utarea solu]iilor pentru 
problemele sociale, de nevoia solidarit`]ii ca popor. Nu 
ne putem permite, la moment de restri[te, s` asist`m 
iner]i la disolu]ia statului [i la dispari]ia regulilor 
care fac o societate s` func]ioneze \n normalitate, \n 
democra]ie. Nu avem luxul de a experimenta extreme 
[i de a ne \nc`lca principiile, pentru c` – doamnelor [i 
domnilor – \n acest caz pericolul care ne pa[te e mult 
mai mare: dispari]ia identit`]ii na]ionale, dezordinea 
[i domnia oportunismului ridicat la nivel de politic` de 
stat. Nu putem face legi care s` asigure supravie]uirea 
c~torva ale[i, nu ne permitem, \n anul 2009, s` \i 
arunc`m – precum spartanii – de pe un v~rf de munte pe 
cei slabi. Ne trebuie ast`zi unitate \n fa]a discordiei [i a 
conflictului, rom~nii trebuie s` \nfrunte dezam`girea [i 
dezn`dejdea \mpreun`. Cu lideri care s` nu \i \ndemne 
s`-[i uite drepturile, dar nici responsabilit`]ile, care s` 
]in` cont de nevoile celor mul]i [i s` aib` \n]elepciunea 
s` creeze o stare de normalitate \n aceast` ]ar`.

Eu cred c`, \n acest moment dificil, statul rom~n [i 
cei care \l conduc trebuie s` promoveze for]a drept`]ii, 
[i nu dreptul for]ei. {i credin]a mea e una de bun-sim]! 
Nu ne putem permite diviz`ri, manipul`ri, nu vrem s` 
fim am`gi]i. Noi, rom~nii, suntem capabili s` \n]elegem 
motivele de dincolo de gesturi, mai mult dec~t ar crede 
strategii din spatele discursurilor. Avem capacitate 
constructiv` [i am primit de la Dumnezeu liberul 
arbitru. Suntem perfect capabili s` scriem istoria [i s` 
ne alegem destinul.

La mul]i ani, bucure[teni, la mul]i ani, Bucure[ti, la 
mul]i ani, rom~ni!

Discursul primarului general al Capitalei, 
SORIN OPRESCU la deschiderea manifest`rilor 

dedicate Zilelor Bucure[tiului

Bucure[ti – 550

12 septembrie 
 • Muzeul Municipiului Bucure[ti 

– deschiderea expozi]iei de pictur` [i 
grafic` Bucure[tiul, de la tradi]ional la 
modern

• Teatrul Odeon – Ziua Chitarelor
• Teatrul de Comedie – Fata de 

m`tase artificial`
• |n Pia]a Constitu]iei, au avut loc: 

plimb`ri cu tr`suri, un t~rg al me[terilor 
populari, spectacolul Capra cu trei iezi 
(Teatrul }`nd`ric`), anima]ie în costume 
de epoc`, concert de fanfar`, b`taie cu 
flori

Spectacol de deschidere: Geneza 
Bucure[tiului – Bucur`-te de Bucure[ti! 
cu: Marcel Pavel, Monica Anghel, 
Aurelian Temi[an, Paula Seling, Andra, 
Corina Chiriac, Maria Buz`, Silviu Biri[, 
Dumitru Ruc`reanu, Nelu Ploie[teanu, 
Doina Sp`taru, Alexandru Ar[inel, 
Gabriel Cotabi]`, Maia Morgenstern, 
George Nicolescu, Oana S~rbu

• |n Parcul Her`str`u – Carnavalul 
copiilor, Uli]a tradi]iei vinului, 
ministudio de [tiri „Bucure[ti 550“, 
concert al Fanfarei Studen]ilor de 
la Conservator, spectacolul Statuile 
(Teatrul Masca)

• Centrul Istoric a g`zduit: Art 
Show, Comedypunctshow, concert Horia 
Brenciu

• |n Parcul Ci[migiu s-a organizat 

o colect` public` de c`r]i pentru copii [i 
concertul Roman]ele Ci[migiului

 
13 septembrie
• Muzeul Municipiului Bucure[ti 

– Expozi]ie de pictur`, decora]iuni 
interioare, art` fotografic`

• Teatrul Masca – Slug` la doi 
st`p~ni

• Muzeul Municipiului Bucure[ti – O 
noapte la muzeu

Teatrul de Comedie – Fata de m`tase 
artificial`

• |n Pia]a Constitu]iei: t~rg de 
me[teri populari, anima]ie în costume 
de epoc`, spectacolul P`l`ria cu surprize 
(Teatrul Ion Creang`)

• Parcul Her`str`u, la Teatrul de 
Var`: Next Generation Pop Symphony, 
cu: Vlad Miri]`, Nico, Sistem, Alex, Don 
Baxter, Smiley, Elena Gheorghe, Andrea 
Lory, Mirela Boureanu, Orchestra 
Simfonic` (dirijor Daniel Jinga)

• Centrul Istoric: concert Ozana 
Barabancea [i concert Mihai M`rgineanu

 
14 septembrie
• Oficiul Na]ional al Cultului Eroilor 

– omagiere Vlad Tepe[
• Muzeul }`ranului Rom~n – gala 

filmului Bucure[ti Strict secret (scenariul 
[i regia Stelian T`nase)

• Teatrul Metropolis: Pijamale

• Centrul Istoric: concert de muzic` 
popular` [i concert de muzic` u[oar`

• Parcul Ci[migiu: Noaptea [lag`relor 
rom~ne[ti cu: Angela Similea, Daniel 
Iord`chioaie, Aurelian Temi[an

 
15 septembrie
• Prim`ria Municipiului Bucure[ti – 

vernisajul expozi]iei de pictur` Bucure[ti, 
mon amour (autor Vitalie Butescu)

• Muzeul Municipiului Bucure[ti 
– program muzical

• Teatrul de Var` Her`str`u 
– prezentare de mod`, creatori rom~ni 
(concert Grupul vocal Acapella, colec]ie 
special` Cosmina Englizian)

Selec]ie din Programul Zilele Bucure[tiului 2009
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16 septembrie
• Teatrul de Comedie – Revizorul
• Teatrul de Var` Her`str`u 

– spectacol dansuri de societate
 
17 septembrie
• Muzeul Municipiului Bucure[ti – 

simpozion 550 de ani de la prima atestare 
documentar` a ora[ului Bucure[ti

• Muzeul Municipiului Bucure[ti 
– expozi]ie de fotografie Trecut-au anii...

• Teatrul de Comedie – Leonce [i Lena
• Teatrul de Var` Her`str`u – concert 

de muzic` folcloric` Folktronika, cu 
Nicolae Voicule] [i invita]ii: Benone 
Sinulescu, Laura Lavric, Mioara 
Velicu, Elena Meri[oreanu, Ionu] 
Fulea, Cornelia [i Lupu Rednic, Adrian 
[i C`t`lina Naidin, Bianca Ionescu, 
Iordache Basalic, Elena Gheorghe; 
lansare album Nicolae Voicule]

• Centrul Istoric – spectacol de 
ritmuri [i percu]ie, concert Ozana 
Barabancea [i Art Show, Concert Dixie 
Band

18 septembrie
• Muzeul Na]ional al Pompierilor, 

Biblioteca Metropolitan` Bucure[ti – 
expozi]ie Bucure[ti – memoria 
documentelor 

• Foi[orul de Foc – Fanfara Brigada 
de Pompieri Dealul Spirii
• Muzeul Municipiului Bucure[ti – 
lansarea seriei de timbre Bucure[ti 550 
de ani; expozi]ia filatelic` omagial` 
Vlad Basarab }epe[ – Istorie [i legend`; 
lansarea a trei [tampile [i a exponatului 
filatelic De[teapt`-te, rom~ne

• Teatrul de Comedie – Clinica
• Teatrul Masca – Gardienii se întorc
• Pasajul Universit`]ii – expozi]ia 

Ctitorii ale domnitorilor rom~ni în 
Cetatea de Scaun a Bucure[tilor

• Palatele Br~ncovene[ti Mogo[oaia, 
Centrul Cultural Palatele Br~ncovene[ti 
– Nocturna Muzeal`: proiec]ie de film 
Martha Bibescu. Doamna cu trandafirii 
(regia Cristina Nichitu[); proiec]ie film 
Amadeus (regia Milos Forman)

• Pasajul Universit`]ii – lansarea 
romanului Singur`tatea lui Vlad }epe[

• Centrul Istoric (Biserica Curtea 
Veche) – lansarea albumului Domnitori 
[i ierarhi ai }`rii Rom~ne[ti [i vernisajul 
expozi]iei Promovarea imaginii 
Bucure[tilor

• Arcul de Triumf – expozi]ia 
Legiunea rom~n` din Italia în timpul 
primului r`zboi mondial

• Pia]a Constitu]iei – Sear` 
rom~neasc`: Orchestra Na]ional` de 
Folclor, C`lu[arii din Olt, Niculina 

Stoican, M~]u Stoian, Constantin 
Enceanu, L`utarii din Chi[in`u, Maria 
Buz`

• Teatrul de Var` Her`str`u – O 
soarea cu lun` (regia Rodica Mandache)

Lansarea coli]ei Bucure[ti 550 de ani
• Centrul Istoric: concert de muzic` 

popular`; concert de chitar` clasic`; 
mimi, anima]ie; concert Cornelia 
Catanga [i Aurel P`dureanu; concert 
Nelu Ploie[teanu

19 septembrie
• Muzeul Municipiului Bucure[ti 

– expozi]ie de pictur` [i grafic` 
Bucure[tiul de la tradi]ional la modern

• Teatrul }`nd`ric` – Cenu[`reasa
• Palatele Br~ncovene[ti Mogo[oaia, 

Centrul Cultural Palatele Br~ncovene[ti 
– Body Art Elfi [i z~ne în gr`dina 
Br~ncoveanului

• Teatrul Bulandra – Richard III se 
interzice 

• Teatrul de Comedie – Sunt un orb 
• Teatrul Odeon – Pyram [i Thisbe
• Teatrul de Comedie – Domni[oara 

Iulia 
• Muzeul Municipiului Bucure[ti 

– concert de muzic` veche
• Teatrul Nottara – Doi pe o banc` 
• Teatrul Masca – Gardienii se întorc
• Teatrul Metropolis – Zaruri [i c`r]i
• Parcul Carol I – punerea în valoare 

a statuii acad. dr. C.I. Istrati
• |ntre orele 21 [i 3 diminea]a s-a 

desf`[urat Noaptea Alb` a Bucure[tiului, 
vizitatorii av~nd intrare liber` la: 
Muzeul Na]ional George Enescu, Muzeul 
Na]ional de Art`, Muzeul Na]ional de 
Geologie, Muzeul Na]ional de Istorie, 
Muzeul Literaturii Rom~ne, Muzeul 
Municipiului Bucure[ti – Palatul {u]u, 
Muzeul de Art` Vasile Grigore – Pictor 
[i Colec]ionar, Muzeul C`r]ilor [i 
H`r]ilor Vechi, Muzeul Na]ional de Art` 
Contemporan`, Palatul Voievodal Curtea 
Veche, Observatorul Astronomic Amiral 
Vasile Urseanu, Muzeul Militar Na]ional 
Regele Ferdinand I

• Pia]a Constitu]iei – spectacol 
P`l`ria cu surprize (Teatrul Ion 
Creang`); Spectacolul Minorit`]ilor 
(minoritatea turco-t`tar`, minoritatea 
rom`, greac`, a ru[ilor-lipoveni); dansuri 
din Malaezia; Parada elevilor de la Sala 
Palatului la Pia]a Constitu]iei; concert 
pop-rock (Lavinia, Alex, Blaxy Girls, 
Proconsul); concert Angela Gheorghiu [i 
Vlad Miri]`; premiera filmului Amintiri 
din Epoca de Aur (regia Cristian 
Mungiu); focuri de artificii

• Parcul Her`str`u – Povestea 
Cavalerului – spectacol medieval de 
echita]ie [i cascadorie

• Teatrul de Var` Her`str`u – Nimic 
despre papagali (Teatrul Constantin 
T`nase)

• Centrul Istoric – concert Mircea 
Baniciu [i Vlady Cnejevici; concert 
Felicia Filip [i K1

 
20 septembrie
• M`n`stirea Radu Vod` – slujb` 

oficiat` de Preafericitul P`rinte Patriarh 
Daniel

• Teatrul Masca – Prostia omeneasc`
• Muzeul Municipiului Bucure[ti 

– concert sus]inut de Corul Symbol
• Biblioteca Metropolitan` – 

simpozion interna]ional de carte Cartea 
– Rom~nia – Europa

• Palatele Br~ncovene[ti Mogo[oaia, 
Centrul Cultural Palatele Br~ncovene[ti 
– Body Art Parada Elfilor; concert Joseph 
Haydn (triouri pentru pian, violoncel [i 
vioar`); vernisajul expozi]iilor Bijuterii 
(de Ilinca Nicodim) [i Recipientul spagiric 
(de M`d`lina Papastere)

• Teatrul Odeon – Pyram [i Thisbe
• Teatrul de Comedie – Poker
• Teatrul Bulandra – Richard III se 

interzice
• Teatrul de Comedie – Domni[oara 

Iulia
• Palatul Voievodal – concert de 

muzic` veche
• Pia]a Constitu]iei – Balul 

Ispr`vnicesei (Opera Comic` pentru 
Copii); Spectacolul Minorit`]ilor 
(minorit`]ile italian`, polonez`, arom~n`, 
german`); Ansamblul Doina Mo]ului din 
C~mpeni

• Parcul Her`str`u – Povestea 
Cavalerului – spectacol medieval de 
echita]ie [i cascadorie

• Teatrul de Var` Her`str`u – Nimic 
despre papagali (Teatrul Constantin 

T`nase)
• Centrul Istoric – Spectacol de 

închidere – Concert Mandinga
 
11–20 septembrie
Muzeul Avia]iei: expozi]ia Memoria 

tehnic` a Bucure[tilor
11 – 30 septembrie
Muzeul Municipiului Bucure[ti 

– expozi]ia Bucure[ti la 550 de ani de 
atestare documentar`

12 – 20 septembrie
Pia]a Constitu]iei – Spa]iu 

gastronomic [i ber`rii
13 – 19 septembrie
Parcul Ci[migiu – competi]iile 

sportive Cupa Bucure[ti 550 de ani; ore 
de pictur` pentru copii

13 – 20 septembrie
Parcul Ci[migiu – festival de film
14 – 20 septembrie
Parcul Ci[migiu – muzeul în aer 

liber; expozi]ie de fotografie Descoper` 
Bucure[tiul în imagini

15 – 25 septembrie
Muzeul Municipiului Bucure[ti 

– expozi]ie filatelic` De[teapt`-te, rom~ne
17 – 30 septembrie
Muzeul Municipiului Bucure[ti 

– expozi]ie de fotografie Bucure[tiul 
interbelic

18 – 25 septembrie
Muzeul Municipiului Bucure[ti 

– expozi]ie de fotografie Bucure[tii v`zu]i 
prin ochii copiilor

19 – 20 septembrie
Muzeul Municipiului Bucure[ti 

– T~rgul Interna]ional al Colec]ionarilor
21 septembrie
Aula Academiei Rom~ne – \ntrunirea 

extraordinar` a membrilor Academiei 
Rom~ne cu reprezentan]ii Prim`riei 
Municipiului Bucure[ti
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Contribu]ia teatrelor la s`rb`toarea 
ora[ului care le finan]eaz` a fost modest`, 
respectiv reprogramarea gratuit` a unor 
spectacole vechi sau foarte vechi. Singurul 
teatru care, spre cinstea lui, a venit cu o 
noutate a fost Odeonul. {i nu orice noutate, 
ci o premier` semnat` Alexandru Dabija.

Regizor special, mereu surprinz`tor, 
Dabija are acum n`stru[nica idee de a 
scoate din contextul comediei Visul unei 
nop]i de var`, povestea naiv` despre Pyram 
[i Thisbe pe care me[te[ugarii amatori o 
preg`tesc pentru serbarea regelui Tezeu, 
[i a face din ea pretextul unei parodii de-
bordante la adresa exager`rilor [i de ra-
p`rilor observate chiar în teatrul nos  tru 
contemporan. Un fel de art` poetic`, prin 
negarea unor moduri de a face tea tru, ca 
s` nu spunem stiluri, într-un moment 
când regizorul consider` necesar – [i are 
dreptate – s` le semnaleze. Cum [tim, 
Shakespeare însu[i f`cea din acest mo-
ment de teatru în teatru (al`turi de altele, 
risipite prin piesele sale) o ocazie de a 
spune contemporanilor ce credea el de -
spre adev`rul scenic [i jocul actorilor, 
despre conven]ia teatral`, despre re-pre -
zentare [i rela]ia cu publicul, despre con-
di]ia actorului în societate. E una dintre 
artele poetice celebre, al`turi de la fel de 
celebrele Improviza]ie la Versaille de Molière 
[i Improviza]ie la Alma de Eugène Ionesco. 
Prelu~ndu-i inten]iile, Dabija le aduce în 
actualitate prin cadrul de referin]` la care 
apeleaz`. Dar cine oare în]elege ironiile 
sale, ]intele alese? Pricepe oare publicul 
aluziile, [arjele amicale? Dac` o pornim 
pe calea aceasta, am putea conchide c` 
spectacolul va fi gustat doar de ini]ia]i. 
Dac` îns` privim dincolo, s-ar putea s` 
plec`m nu atât de veseli de la acest 
spectacol ustur`tor. {i cu un gust amar. 
Fiindc` Alexandru Dabija ne prezint` în 
spectacolul de la Odeon patru modalit`]i 
de a face teatru, una mai inadecvat` de -
cât alta, pornind de la povestea pe care 
actorii diletan]i de pe vremea lui Sha kes-

peare aleg s` o reprezinte în fa]a regelui. 
Exagerând, cu alte cuvinte, miza sau doar 
denaturând-o, ca de atâtea ori în spec ta-
colele pe care le vedem, sco]ând în fa]` 
veleitarismul actorilor sau „viziunea“ ori-
ginal` a regizorului, alteori optica strâm-
 b` a societ`]ii, Dabija devine sarcastic [i 
necru]`tor. Ce satirizeaz` el? Cum spu-
neam înainte, pe de o parte, falsele premi-
se ale unor spectacole (precum prostioara 
Pyram [i Thysbe) care reinterpreteaz` texte 
sau impun altora nejustificat condi]ia de 

capodopere, divag`rile fantasmagorice, de 
unde [i îndep`rtarea de adev`r, siluirea 
conven]iei teatrale sau ignorarea ei, pier-
derea autenticului, a leg`turii dintre tea-
tru [i via]`.

Prima versiune are înf`]i[area unei 
tragedii antice jucat` de femei. Personajele 
sunt costumate în negru, adopt` un stil 
grandilocvent, gros ironizat de perechea 
regal`, aici doi pedera[ti caricaturiza]i. 
Actri]ele lui Madam Gutuie (Dorina La-
z`r, patroana acestui lazaret) fac parte 
dintr-o trup` de profesioni[ti [i, în ciuda 
anonimatului [i a numelor lor total nes-
cenice (Pi]igoi, Scoab`, Foamete, Nan`u), 
au ticuri de vedete. Cu excep]ia Rodic`i 

Mandache, care se alint` adorabil, ce-
lelalte sunt care mai de care mai pline de 
ifose, mai „personale“. Jocul lor persiflea-
 z` falsele preten]ii atât ale regizorului, 
cât [i ale interpre]ilor [i inten]iile de a 
„demonstra“ cu orice pre] ale ambelor ta-
bere. Exersând postura r`zboinic`, Oana 
{tef`nescu gâlgâie patetic, transformând 
lamenta]iile lui Pyram în tirade zgomo-
toase. Tonul plâng`re] al Antoanetei 
Zaharia, spaimele Paulei Niculi]` (Zidul), 
opintelile Leului (Ana Maria Moldovan) 

genereaz` un comic fabulos, burlesc în 
contrast cu tragedia care se cerea re-
prezentat`.

Versiunea a doua îl are la pupitru pe 
Ionel Mih`ilescu interpretând un regizor 
care se crede savant-gomos, când e de fapt 
grobian, debitând indica]ii inepte în care 
recunoa[tem cuvinte cu circula]ie printre 
snobi. Spectacolul care rezult` are tri-
miteri la „curente“ recurente, unde sexul, 
violen]a [i sângele sunt la ele acas`. Unii 
au recunoscut aici [i unele modele. Mihai 
Sm`r`ndescu [i Marius Damian se expun 
în chilo]i [i scot sânge din sering` pentru 
scena final` a omorului.

Din episodul al treilea l-am re]inut pe 

Pavel Barto[, care-l joac` impetuos pe 
Pyram, pe ungure[te(!) într-o trup` de 
amatori, de la mahala. |n derizoriul ]inutei 
[i al decorului (Cosmin Ardeleanu), asis-
t`m la degradarea unui cuvânt nobil [i 
sfânt: teatru.

|n fine, ultima varia]iune pe tema 
Pyram [i Thisbe le revine amatorilor ade-
v`ra]i, ma[ini[ti ai Teatrului Odeon, care 
[i-au înv`]at con[tiincios rolurile [i le 
debiteaz` cu convingere. Ei spun cursiv 
povestea viteazului Pyram care o iube[te 
pe frumoasa Thysbe, cu care vorbe[te prin 
cr`p`tura unui zid vorbitor la lumina 
lunii, vorbitoare [i ea. Lectura lor „alb`“ 
ne readuce cu picioarele pe p`mânt. La 
teatru e ca la teatru? Sau e ca în via]`? 
Dar cum e la teatru [i cum e în via]`? De 
la Shakespeare încoace ne tot întreb`m.

Probabil c` testul propus de Alexandru 
Dabija ar fi putut continua cu alte va-
riante. R`mâne de v`zut dac` nu ne-am fi 
dorit mai degrab` un spectacol autentic, 
marca Alexandru Dabija.

* Teatrele au participat la Zilele 
Bucure[tiului prin programarea la început 
de stagiune a unor spectacole dup` cum 
le-a permis situa]ia de la fa]a locului 
(regruparea trupei, gradul de ocupare a 
scenelor, condi]ii tehnice etc.). A[a încât, 
sub form` de spectacole gratuite, au fost 
reprezentate urm`toarele titluri: la Tea-
trul Bulandra, Richard al III-lea se interzice 
de Matei Vi[niec; la Teatrul Nottara, Doi 
pe o banc` de Al. Ghelman; la Teatrul C. 
T`nase: Nimic despre papagali; la Teatrul 
Odeon: O soaré cu lun` [i premiera Pyram [i 
Thisbe; la Teatrul Masca: Gardienii se \ntorc; 
la Teatrul Metropolis: Pijamale; la Teatrul 
}`nd`ric`: Cenu[`reasa, o montare mai 
veche, ce-i drept, dar exemplar` prin ra-
finament [i originalitate, în regia lui Sil-
viu Purc`rete. Mai generos decât to]i, 
Teatrul de Comedie a oferit la ambele s`li 
o suit` de reprezenta]ii ale teatrului for-
mat` din: Fata de m`tase artificial`, Leonce 
[i Lena de G. Buchner, Clinica de Al Lustig, 
Sunt un orb – recital Hora]iu M`l`ele, 
Domni[oara Iulia de A. Strinberg. Ar fi fost 
bine dac` în programul tip`rit cu aceast` 
ocazie am fi g`sit [i alt` informa]ie decât 
simpla transcriere a titlului. |n fine, nu 
[tim cum s` ne explic`m neparticiparea la 
eveniment a Teatrului Na]ional [i de 
Operet` (tot na]ional), care, chiar dac` nu 
sunt finan]ate de Prim`rie, sunt totu[i ale 
Bucure[tiului.

DOINA PAPP

Pyram [i Thisbe – 
un spectacol pamflet

Premier` la Zilele Bucure[tiului*

Dramaturgul-filozof Dumitru Solomon ne-a l`sat 
mo[tenire, între altele, c~teva schi]e dramatice în des-
cenden]a teatrului absurdului foarte reu[ite. Victor Ioan 
Frunz` le redescoper` [i face o selec]ie oportun` pentru 
recentul s`u spectacol de la Teatrul „Maria Filotti“ din 
Br`ila, intitulat Identit`]i, cu care s-a deschis Festivalul 
de teatru br`ilean. Titlul i-a fost sugerat probabil re gi zo-
rului de chiar volumul de referin]`, subintitulat de autor 
M`[ti contemporane. Erau contemporane atunci, în 1970, 
c~nd se ad~nceau fracturile logice dintre individ [i so-
cietate, dar sunt actuale [i azi, c~nd prea pu]ine s-au 
schimbat în frumosul nostru Absurdistan. |n concluzie, 
nu ne mai r`m~ne dec~t s` r~dem perplexa]i de situa]iile 
imortalizate str`lucit de Solomon în pagini ca Apa, V~n-
z`ri-Cump`r`ri, Orient Expres, Dialog f`r` partener, Holul 
comun, Superba, nev`zuta c`mil`, Pinacle. Acestea alc`tuiesc 
canavaua spectacolului Frunz`/Grand. Personaje de-
personalizate care se numesc Ics, Ygrek, A, B, Doama A [i 
Domnul B , inter[anjabilii Ionescu [i Popescu se lupt` cu 
principiile logicii într-un carusel al manipul`rii care le 
transform` în mecanisme golite de con]inut. Cum le 
lipse[te îns` con[tiin]a acestei degrad`ri, e de presupus 
c` regizorul ne atrage înc` din titlu aten]ia asupra ati tu-
dinii sale ironice. Urm~nd sofismele lui Solomon, maestru 
în a surprinde erorile de g~ndire [i capcanele falselor, 
aiuritoarelor ra]ionamente, regizorul ne ademene[te pe 

un drum aparent amuzant, jovial ([i e o pl`cere s` vezi 
bu curia spectatorilor atra[i în aceast` curs`), unde fie-
care pas ne afund` de fapt în bezna g~ndirii dogmtice. Un 
drum la propriu, fiindc` spectacolul evolueaz` în [apte 
spa]ii succesive, pe un itinerar spectaculos care valorific` 
excelent generosul ambient al monumentalului teatru 
br`ilean. Drumul începe pe o scar` (a unui bloc), într-un 
ambient domestic privind la trei vecini care-[i disput` 
spa]iul unui hol (Holul comun) p~n` la demolare. Rea-
litatea ac]iunilor contondente face un contrast comic 
irezistibil cu pedanteria dialogului absurd. {i, în timp ce 
ei se ocup` cu... vorbele, familiile se sf~[ie arunc~nd în 
aer mobilul disputei, adic` holul. Dialog f`r` partener e, de 
fapt, monologul unei femei în situa]ia absurd` de a se 
r`fui cu un mort. P`r`sim acest foaier unde am ascultat-o 
pe actri]a Monica Zugravu, pentru a intra în altul ame na-
jat ca salon, unde se joac` Pinacle. Ne înt~mpin` per so-
najele stranii ale unei epoci nedefinite. E a[teptat` o 
pereche (ca [i în C~nt`rea]a cheal`, familia Smith a[teapt` 
familia Watson). Ritualul inutil [i conversa]ia absurd` le 
ocup` timpul. Moartea p~nde[te dup` col], dar chipe[ul 
ofi]er cu pana[ (Marcel Turcoianu) î[i poart` b`]os prin 
via]` epole]ii, al`turi de doamna în crinolin` (Silvia 
Tariq). Momentul urm`tor, V~nz`ri-Cump`r`ri, se petrece 
în sala de conferin]e a teatrului, decorat` cu obiectele 
disparate ale unui univers f`r` leg`tur` cu realitatea. 

Proprietara vrea s` v~nd` col]urile înc`perii [i s` p`streze 
pentru sine centrul. Fiecare vede ce nu este [i ofer` ce nu 
are. Planul fic]ional e amplificat pe m`sur` ce personajele 
intr` în „regula“ jocului. E poate cea mai poetic` schi]` a 
lui Dumitru Solomon, în jurul c`reaia pivoteaz` [i spec-
tacolul lui Victor Frunz`. La urma urmelor, poate nu e 
nevoie s` fim mereu at~t de logici, pare a ne spune 
autorul. Superba, nev`zuta c`mil` exceleaz` în schimb prin 
virtuozitate, prin candoarea pe care o presupune ideea 
autorului de a face imagina]ia conving`toare. Radu Micu 
[i Alin Florea, în rolul celor doi care vor s`-[i v~nd` 
reciproc invizibila c`mil`, sunt excelen]i. Orient Expres e, 
de fapt, un scheci. Nu are subtilitatea celorlalte schi]e, 
dar are mult mai mult umor popular. Confuzia dintre 
Paris [i Peri[, unde vrea s` mearg` c`l`torul nostru, e 
foarte asem`n`toare cu aceea dintre strada Sapien]ei [i 
Pacien]ii din bine cunoscuta schi]` a lui Caragiale. Apa 
încununeaz` tragic jocul de-a absurdul care, vorba lui 
Eugène Ionesco, devine adesea un joc de-a m`celul. Per-
sonajele convocate în subsolul cu ap` al unei cl`diri, 
pentru a g`si solu]ia ie[irii din impas, se tortureaz` cu 
logica „argumentelor“ p~n` c~nd apa îi transform` în 
pe[ti. C~t` logic`, at~ta dram`, am putea spune, pa ra-
fraz~nd alt` vorb` celebr`. |n Studioul teatrului, inva-
dat acum de toren]i, spectacolul Identit`]i al regizorului 
Victor Ioan Frunz` se termin` cu o mare tensiune [i 
spaim`. Absurd, absurd, dar p~n` c~nd? Ca întotdeauna 
subtil [i milimetric exact, cuplul Victor Ioan Frunz`–
Adriana Grand realizeaz` spectaculosul, îmbin~nd des-
f`tarea cu îng~ndurarea. Actorii joac` ata[ant. Persona-
lul teatrului [i publicul îi urmeaz` satisf`cu]i în aceast` 
inedit` c`l`torie.

Via]a ca un joc absurd
Premiera spectacolului Identit`]i de Victor Ioan Frunz`
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Bucure[ti 550. 
Ora[ul pus \n mi[care

|ntre 12 [i 20 septembrie au avut loc 
Zilele Bucure[tiului, iar asta s-a sim]it la 
fiecare pas pe care trec`torii \l f`ceau prin 
Bucure[tiul mai mult sau mai pu]in vechi.  
Da, \]i venea s` exclami c` – \n sf~r[it! – 
totul s-a pus \n mi[care pentru ora[ul t`u. 
Capitala s-a transformat pentru c~teva 
zile \ntr-o fiin]` vie, acolo unde viu \n -
seamn` mi[care cotidian` urban`, dar [i 
ceva \n plus. Un viu n`scut din zumzetul 
[i t`cerea mersului la muzeu, efervescen]a 
descoperirii str`zii, care, dintr-odat`, te 
aten]ioneaz`, te anun]` c` exist` [i e 
acolo, cu toat` istoria sa.

„Bucure[tiul meu drag“...

Odat` intrat \n Pasajul Universit`]ii, 
nu \l mai traversezi indiferent, ca pe un 
simplu loc de trecere. Ci te opre[ti s` ci-
te[ti, m`car un pic, din istoria ora[ului 
scris` \n m`rturii selective despre dom-
nitorii rom~ni \n cetatea de scaun a Bu-
cure[tiului (1459–1866). {i foarte mul]i 
oameni f`ceau asta. Apoi ie[i din pasaj la 

Palatul {u]u [i cei de la Asocia]ia „Bu-
cure[tiul meu drag“ te \ntreab`: „Ce mi-ai 
r`spunde dac` te-a[ \ntreba c~nd a fost 
ultima dat` c~nd ai z~mbit \nc~ntat, 
spun~ndu-i ora[ului t`u cu emo]ie [i 
m~ndrie «Bucure[tiul meu drag»?“. |n ex-
pozi]ia „Trecut-au anii... (II)“, pe care ei 
au instalat-o pe gardul Muzeului Muni ci-
piului Bucure[ti, ai ocazia s` te \nt~lne[ti 
cu fotografiile Bucure[tiului interbelic 
a[ezate fa]` \n fa]` cu imaginile ora[ului 
actual. Ideea proiectului: alegerea unui 
num`r de 63 de fotografii instantanee ale 
Bucure[tiului interbelic [i crearea unor 
perechi ale acestora peste timp. Miza este 
pozi]ionarea obiectivului \n acela[i loc [i 
identificarea aceluia[i unghi pentru noua 
imagine, pentru a vedea perfect schim-
b`rile intervenite. Fotogafiile vechi – din 
arhiva muzeului ora[ului, cele noi – 
realizate de c`tre membrii asocia]iei. 
Dou` imagini al`turate, ale unui Bucure[ti 
at~t de schimbat \n timp: o lec]ie perfect` 
de istorie a ora[ului [i de urbanism, de-
dicat` oric`rei genera]ii, \n care noul se 
suprapune peste vechi, sco]~nd la iveal` 
r`m`[i]ele, ruinele, balastul, interven]iile 
punctuale, sc`p`rile, necesarul, frumosul. 

Bulevardul Magheru, Calea Victoriei, Pa-
latul Justi]iei, Biserica Sf~ntul Anton – de 
ieri [i de azi. Pentru cei care nu au reu[it 
s` vad` expozi]ia „Trecut-au anii...“ \n aer 
liber (p~n` pe 4 octombrie), ea r`m~ne 
online – perfect` pentru studii la clas`, 
pove[ti [i eseuri – pe www.orasul.ro. E 
drept c` situarea pe o adres` electronic` 
ia mult din farmecul observ`rii fotografiilor 
\n spa]iul public, \n centrul ora[ului, la 
Palatul {u]u, unde e[ti gata \n orice 
moment s` \ntorci capul [i s` vezi cu ochii 
t`i schimb`rile din jurul t`u; altfel spus, 
s` faci tu fotografia timpului t`u.

Bucure[ti de la tradi]ional la
modern: Bucure[tiul absent

Ai trecut de gardul Muzeului Muni-
cipiului. Ai intrat \n muzeu, acolo unde, ca 
niciodat`, e plin de lume. Un muzeu 
alt`dat` ascuns, devine odat` cu Zilele 
Bucure[tiului un spa]iu animat, al dis-
cu]iilor despre [i al`turi de Bucure[ti. 
Expozi]ia de pictur` [i grafic` de la etajul 
\nt~i al Palatului {u]u, din Sala Rond`, a 
completat celelalte spa]ii, destinate is-
toriei ora[ului, cu un display al artei con-
temporane. „Bucure[ti de la tradi]ional la 

modern“ a fost vernisat` pe 11 septembrie 
[i a r`mas deschis` p~n` la 20 sep tem-
brie. 

Organizat` de c`tre Clubul Ilus tra to-
rilor (\nfiin]at \n 2006, de c`tre un grup de 
tineri arti[ti), expozi]ia este o incursiune 
\n Bucure[tiul contemporan, cu mijloacele 
picturii [i ale graficii. O incursiune \n care 
– a[ spune – mocnesc obsesiile urbane ale 
celor 14 arti[ti. E un Bucure[ti venit de 
undeva de dincolo, un Bucure[ti absent, 
al unor prezen]e umane golite, dar a c`rui 
via]` se compune din elementul urban – 
din asfalt, beton, piatr`, antene parabolice. 
Arti[tii \[i deseneaz` ora[ul lor, un ora[ ce 
uneori poate fi localizat, dar alteori nu. |n 
pictura Alexandrei R`dulescu identifici 
Dealul Mitropoliei, iar imaginea ei \m -
prumut` ceva din p~nzele orientale, dar [i 
din ilustra]ia de carte a lui Val Munteanu 
– pietrele de pavaj au consisten]`, au 
aspect de solzi [i parc` tr`iesc.

Ilustra]iile Anc`i Popescu privesc 
ora[ul de undeva de sus, de la \n`l]imea – 
s` zicem – a unor schele de pe v~rful unui 
bloc \nc` \n lucru. Ora[ul v`zut de aici e 
compus din corpuri de beton [i macarale, 
alte schele, antene. Toate acestea asam-

blate formeaz` mon[tri mai mici sau mai 
mari, \n mi[care. Se z`resc m~ini, picioare, 
e o \ntreag` atmosfer` de s`rb`toare, circ, 
jongleuri, clovni, artificii. Sunt forme pe 
care le genereaz` ora[ul \n mi[carea sa 
suspendat` continu`, total mecanizat`, 
din care omul devine absent.

Circul apare nesublimat \n ilustra]iile 
artistei Margareta Udrescu. Aici ora[ul [i 
peisajul urban sunt total abstractizate, 
iar acrobatul suspendat devine metafor` 
pur`. Copacii dintr-o alt` serie de ilustra]ii 
ale artistei au deopotriv` ceva uman – 
trunchiurile sunt m~ini ce ]in \n degete 
coroana copacului –, dar [i ceva de corp 
pietrificat. Ca \ntr-o distopie a viitorului, 
\n care copacii [i \ntreaga natur` devin 
simple monumente publice, \nlocuind-o 
total pe aceasta. Apocaliptice sunt [i de-
senele lui Ciprian Udrescu. |n ora[ul 
pustiu, \n care b`ncile sunt goale, natura 
cre[te parc` din asfalt [i piedestalurile au 
r`mas f`r` monumente, se plimb` singura 
fiin]` care i-a mai putut supravie]ui ora-
[ului, o pas`re supradimensionat`, a c`rei 
singur` impresie de viu este dat` de faptul 
c` se afl` \n mi[care. Metroul pustiu sau 
expresia goal` de pe chipul feti]ei cenu[ii 
de la metrou din p~nzele Adrianei Horga 
\]i sugereaz`, din nou, un ora[ de dincolo 
de ora[, p`r`sit, din care fiin]ele vii au 
disp`rut, dar care preg`te[te ceva. As-
pectul static ascunde de fapt mi[carea sa 
interioar`. Dac` Adriana Horga \mbrac` 
totul \n mult gri, Sebastian Opri]` ape-
leaz` la mult` culoare. Desenul s`u pri-
ve[te de sus casele cu ]igle [i c`r`mid` de 
toate culorile. Din nou nici o prezen]` vie, 
doar locuin]ele construite haotic, lipite, \n -
ghi]ite unele \ntr-altele, ferestre umbrite 
de apari]ia zidului unei alte case, spa]ii 
intercalate, \ntr-un desen care, privit la 
r~ndul lui de sus, e un mozaic bine 
asamblat.

Tablourile \n miniatur` ale artistei 
Patricia Suliman, ce reprezint` mai multe 
tipuri de ferestre, \ncearc` s` insereze 
prezen]a vie – prin apari]ia luminii calde 
[i a perdelelor la unele dintre geamuri – 
dar decontextualizarea lor, faptul c` sunt 
reprezent`ri ale unor ferestre, f`r` apa-
ri]ia [i a casei, le, din nou, dezuma ni-
zea z`.

Lucrarea Raluc`i Ilie (singura pe care 
o v`d de fapt ilustr~nd binomul din titlul 
expozi]iei – tradi]ional vs. modern) dia-
logheaz` perfect cu ilustra]iile artistei 
Adriana Gheorghe. Sunt dou` stiluri total 

diferite, venite din epoci diferite – in-
terbelic, \n cazul Raluc`i Ilie, [i prezent, 
\n cazul Adrianei Gheorghe. Sunt [i uni-
cele lucr`ri \n care po]i citi fe]e expresive. 
|n primul caz, sunt expresiile personajelor 
de interbelic: priviri vag arogante, supe-
rioare, c`utate, „la mod`“, iar \n cel de-al 
doilea caz, sunt din nou figuri urbane, 
exclusiv feminine, trendy, rupte parc` din 
romanele chick lit [i triste \n singur`ta  tea 
lor.

Cred c` desenele care \nchid \n ele \n -
treg universul acestei expozi]ii [i al unei 
genera]ii de tineri arti[ti sunt cele semnate 
Suzan Suliman. Ora[ul privit de sus – 
noul plan al ora[ului – \l dezv`luie cu 
toat` frumuse]ea, dar [i diformitatea sa. 

Cas`-bloc-bloc-cas`-bloc-bloc-biseric` 
ascuns`, cimitir de copaci, mar[ul ma-
[inilor aliniate. Totul alb-negru. Singura 
culoare care apare precipitat este ro[ul. |n 
desenarea unor blocuri [i a unor case (ce 
semnaleaz`, m` g~ndesc, prezen]a lor 
acolo unde nu ar fi trebuit s` fie), dar [i 
sub form` de pat` ro[ie de cerneal`. |ntr-o 
pia]`. O singur` pat` mare [i ro[ie. O 
pia]` ce \mi dau seama f`r` s` mai cercetez 
c` nu poate fi alta dec~t Pia]a Universit`]ii. 
La dou`zeci de ani de la Revolu]ie, se 

na[te o nou` genera]ie de arti[ti, a c`rei 
viziune asupra lumii [i a Bucure[tiului e 
diferit` de tot ce am \nt~lnit p~n` acum: 
Bucure[tiul lor e un Bucure[ti absent, gol, 
t`cut, dezumanizat. Un Bucure[ti care 
preg`te[te ceva...

DARIA GHIU

Bucure[tiul ilustrat
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Prima atestare documentar` a Bu cu-
re[tilor dateaz` din 1459, a[adar la pu]in 
timp dup` c`derea Constantinopolului. Exis-
 t` o leg`tur` \ntre cetatea Bucure[ti [i ofen-
siva otoman` \n spa]iul sud-est-eu ro pean?

Probabil c` exist` o leg`tur`, deoarece 
capitala func]iona \n acea vreme la T~r-
govi[te. Or, deplasarea la Bucure[ti a 
unui domn care \ncerca s` reziste cu arma 
\n m~n` expansiunii otomane a avut un 
scop. De c~teva decenii, mai bine zis de la 
sf~r[itul secolului al XIV-lea, Peninsula 
Balcanic` fusese supus` puterii sultanu-
lui [i primejdia era foarte mare. Vlad 
}e pe[, \ns`, a avut aceast` politic` 
ofensiv`, de a \nt~mpina primejdia, [i, \n 
afar` de asta, trebuie s` ]inem seama c`, 
\n vremea aceea, Bucure[tii, \nconjura]i 
de p`duri, de ape [i de mla[tini, erau 
destul de favorabili ac]iunii de rezisten]`. 
|n acel moment, a fost f`r` \ndoial` o re-
[edin]` domneasc` aleas` ca re[edin]` de 
rezisten]`.

|ntemeierea ora[ului este legat` de Curtea 
Domneasc`. De ce s-a ales ca amplasa  ment 
malul st~ng, mai jos, al D~mbovi]ei, [i nu una 
dintre colinele unde mai t~rziu se vor cl`di 
Radu Vod`, Mitropolia ori Mihai Vod`?

|ntr-adev`r, Bucure[tiul medieval a 
fost marcat de cele trei coline, respectiv: 
Radu Vod`, Mitropolia – acum Patriarhia 
– [i fostul Mihai Vod`, care ast`zi nu mai 
exist`. E drept c` e foarte ciudat` aceast` 
a[ezare, poate c` au contribuit [i apele la 
ap`rarea ei, nu numai pozi]ia de \n`l]ime. 
E greu de dat o explica]ie limpede, dar m` 
g~ndesc c` ea a fost legat` [i de po si bi-
litatea de a ap`ra aceast` nou` a[ezare, 
care nici nu mai era chiar nou` \n mo-
mentul acela.

C~nd se presupune de fapt c` apar Bu cu-
re[tii ca ora[?

Ca ora[, probabil c` apar dup` acel 
moment. Se dezvolt` \n deceniile ur m`-
toare [i apoi \n veacul al XVI-lea, iar 
„capital` definitiv`“, ca s` spunem a[a, va 
fi din 1659, de data aceasta impus` de 
puterea otoman`, care considera atunci 
T~rgovi[tea ca eventual` capital` de re-
zisten]`. {i deci \ncercarea lui Br~nco-
veanu de a reface T~rgovi[tea ca centru al 
domniei a fost unul dintre motivele 
mazilirii [i apoi ale pieirii sale. |ntre timp, 
lucrurile se schimbaser`; Bucure[tii nu 
mai erau cetatea de rezisten]`, iar ora[ul 
se dezvoltase mai ales \n secolul XVI [i a 
avut de la \nceput acest caracter multi-
etnic. A atras toate etniile Balcanilor, care 
se g`seau \ntr-o situa]ie mult mai com-
plicat` la sud de Dun`re [i care aici pu-
teau beneficia de condi]ii mai optime con-
vie]uind cu autohtonii.

Din cine era alc`tuit` popula]ia ora[ului 
medieval [i cum era ea dispus`?

Era dispus` pe mahalale, av~nd la 
temei sate. Cercetarea lui Ion Donat, de 
acum vreo 30– 40 de ani, a demonstrat c` 
cel pu]in vreo 40 de sate au intrat \n 
compozi]ia ora[ului. Satele trebuie s` le 
vedem \n \nf`]i[area lor din vremurile 
acelea, c~nd un sat avea c~teva case, [i nu 
ca ast`zi, c~nd are sute, dac` nu chiar mii 
de case. Oricum, ora[ul Bucure[ti era 
alc`tuit dintr-o grupare de sate al`tu ra   te 
[i dezvoltate, care au format maha lale; 
totul era centrat \n jurul bisericii [i 
deseori acea biseric`, la r~ndul ei, era 
legat` de o curte boiereasc`, respectiv de 
un bo ier care era [i ctitorul. Mahalalele 

erau un fel de „insule“ lipite \ntre ele, dac` 
putem formula o variant` a cre[terii 
ora[ului.

Momentul rezisten]ei practic s-a stins 
odat` cu Vlad }epe[ [i \n perioada ur m`-
toare, c~nd \n fond s-a ajuns la compromi-
sul istoric realizat \ntre }ara Rom~neasc` 
[i Poarta Otoman`; ora[ului Bucure[ti \i 
este interzis s` aib` fortifica]ii [i s` devin` 
o cetate de genul celor din centrul sau 
vestul Europei; el trebuia s` fie deschis [i, 
de altfel, toate ora[ele noastre din Prin-
cipate aveau acest caracter.

Ora[ul era \ntins, grupat [i pe me[-
te[uguri sau ramuri de nego], iar popu-
la]ia sa era alc`tuit` mai ales din negus-

tori [i meseria[i; ei reprezentau partea 
cea mai dinamic` a popula]iei [i, \n afar` 
de aceasta, aproape p~n` acum c~teva de-
cenii, o bun` parte din popula]ia ora[ului 
se ocupa cu agricultura. Deci avem de-a 
face cu o activitate economic` foarte 
amestecat`. E drept, \ns`, c` Bucure[tii 
au crescut \n bun` m`sur` datorit` a[e-
z`rii, la marginea zonei dominat` direct 
de Imperiul Otoman [i datorit` anumitor 
condi]ii economice, care i-au [i atras pe 
acei balcanici care au populat \n parte 
ora[ul.

Cum era administrat` a[ezarea medieval` 
[i cine o conducea?

Era sfatul celor 12 p~rgari condu[i de 
un jude]. La un moment dat, \ns`, domnia 
\ncepe s` se amestece mai mult, mai ales 
\n perioada fanariot`, c~nd prezen]a ei \n 
conducerea ora[ului se face puternic sim-
]it`. |n afar` de aceasta, nu era vorba 
numai de un ora[; aici era scaun domnesc 
[i re[edin]a principal` a statului [i, de 
aceea, c~nd domnul lipsea, ap`rea un is-
pravnic de scaun care \i ]inea locul, un fel 
de regent.

Ora[ul fanariot are ca principal` surs` de 
referin]` Constantinopolul. Cum se reflect` 
in fluen]ele otomano-constantinopolitane la 
nivelul ora[ului?

Sigur c` \n veacul XVIII are loc un 
proces de „orientalizare“, ca s`-i spunem 
a[a, \n compara]ie cu ceea ce a fost \nainte 
[i cu ceea ce va urma \n secolul XIX, c~nd 

se produce o „europenizare“ a ora[ului 
dup` aceast` faz` orientalizant`. |n acest 
veac XVIII \ns`, [i mai accentuat dec~t 
\nainte, ora[ul ofer` popula]iei balcanice 
un loc de activitate, de refugiu [i de con-
vie]uire. Asta nu \nseamn` c` rom~nii 
erau l`turalnici, dimpotriv`, tot ei erau 
cei mai numero[i, \ns` era o infuzie foarte 
activ` de greci, de bulgari, de albanezi [i 
de s~rbi. Dar interesant` era [i prezen]a 
arom~nilor, dintre care unii p`trund [i \n 
r~ndurile boierimii sau chiar ale marii 
boierimi, cum e cazul familiei Bellu sau 
Villara. Suntem \n fa]a unor fenomene 
foarte complexe, iar Bucure[tii \[i au re-

sursele prosper`rii at~t \n aceast` situare 
\ntre Orient [i Occident, c~t [i ca loc de 
schimb. La marginea Imperiului Otoman 
propriu-zis, exista acest ora[, \n acel mo-
ment destul de u[or accesibil, ce nu se mai 
\nf`]i[a atunci ca \n momentul cet`]ii de 
la 1459 [i care \i izbea [i pe c`l`torii str`ini 
prin activitatea sa economic` foarte vie.

Ce transform`ri se produc odat` cu prima 
jum`tate a secolului al XIX-lea?

La \nceputul secolului XIX \ncep s` 
aib` loc transform`ri decisive. Are loc un 
salt care se produce \n str~ns` leg`tur` cu 
ceea ce se \nt~mpl` pe scar` mai larg` cu 
\nse[i Principatele. Ora[ul Bucure[ti, care 
era centrul virtual al na]iunii, tr`ie[te 
ni[te schimb`ri foarte mari. |ntr-un r`s-
timp foarte scurt au loc muta]ii sem-
nificative. S` ne g~ndim c`, de la ora[ul \n -

DAN BERINDEI*

Bucure[tii – de la 
re[edin]a domneasc` de 
rezisten]` dup` c`derea 

Constantinopolului la ora[ul 
deschis, multietnic [i apoi 

la „Micul Paris“

* istoric, vicepre[edinte al Academiei Rom~ne, pre[edinte de onoare al Sec]iei de 
{tiin]e Istorice

Calea Victoriei, 1935 (Arhiva Muzeului de Istorie a Municipiului Bucure[ti)
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 c` oriental, fanariot, din primele decenii 
ale veacului al XIX-lea, se ajunge, spre 
sf~r[itul aceluia[i secol, la „Micul Paris“. 
Denumirea aceasta nu am dat-o noi; ea a 
decurs din impresia pe care ora[ul din vre-
mea aceea produs-o asupra unor vizitatori 
str`ini. Trebuie \ns` spus c` acest „Mic 
Paris“ se referea \n mod evident la partea 
central` a ora[ului, la Calea Victoriei (pe 
atunci, Podul Mogo[oaiei) mai ales, [i nu 
la mahalale cu bisericu]ele lor. „Micul 
Paris“ se reflect` \n ceea ce se desf`cea [i 
se g`sea \n pr`v`lii, dar [i modul de vie-

]uire al unei categorii – [i aici nu e vorba 
numai de protipendada de origine boie-
reasc` – care c`uta s` imite [i s` se alinieze 
vie]uirii din capitala Lu minilor, Fran]a 
reprezent~nd pentru isto ria modern` 
marele model.

De c~nd dateaz` practic primele inter-
ven]ii de modernizare a ora[ului?

Din timpul Regulamentului Organic, 
c~nd a avut loc prima modernizare. E 
drept c` [i \n vremea lui Grigore Ghica, 
primul domn p`m~ntean, a avut loc ac-
]iunea de pietruire a arterelor principale 

ale ora[ului: pe a[a-numitele „poduri“ aco-
perite cu lemn trec~ndu-se acuma la \nlo-
cuirea podinilor cu piatr`. Era doar un \n -
ceput, dar un c`l`tor francez, Deschamps, 
considera c` la sf~r[itul domniei lui Gri-
gore Ghica se tr`ia \n Bucure[ti \n alt` 
atmosfer`.

Un salt semnificativ a avut loc apoi \n 
perioada lui Kiseleff [i dup` aceea mai 
ales \n cea a celor doi domni Alexandru 
Ghi  ca [i Gheorghe Bibescu [i cu at~t mai 
mult dup` revolu]ia din 1848. Constituirea 
statului na]ional, c~nd Bucure[tii devin 

capitala Principatelor Unite, a dus \n mod 
firesc la o accentuare a procesului de mo-
dernizare. Dotarea urbanistic` [i edilitar` 
a ora[ului s-a accentuat, procesul de pie-
truire [i pavare a str`zilor, dotarea cu ap` 
curent`, canalizarea, iluminatul pu blic [i 
mai ales tentativele de sistematizare au 
fost din ce \n ce mai mult prezente. Firesc, 
procesul avea s` continue \n timpul dom-
niei Principelui [i apoi a Regelui Carol, 
av~nd loc [i treptata \nzestrare a ora[ului 
cu edificii publice [i private. A[a se va 
ajunge la ,,Micul Paris“!

NICOLAE LASCU*

Modernizarea structurii 
urbane a Bucure[tiului

Amenajarea primelor parcuri 
moderne: Gr`dina Ci[migiu 
[i Gr`dina Kisseleff

|n secolul al XIX-lea are loc o „revolu]ie“ 
\n dezvoltarea urban` a Bucure[tiului, care 
va face ca ora[ul s` devin` treptat o capital` 
modern`. |n ce a constat de fapt aceas t` 
„occidentalizare“ a structurii ur bane?

|n primul r~nd trebuie spus c` ora[ul 
s-a modernizat ca un reflex al unei mo-
derniz`ri a societ`]ii. Totdeauna un mo-
ment din istoria ora[ului trebuie corelat 
cu societatea care l-a produs. |n secolul al 
XIX-lea s-au produs schimb`ri foarte 
mari \n structura urban` [i ele au fost 
datorate \n primul r~nd voin]ei unor per-
soane: domnitori, principi, regi, dar [i oa-
meni de cultur` [i intelectuali, care re-
flectau, f`r` \ndoial`, dorin]a de \nnoire a 
societ`]ii. Ei au dorit ca Bucure[tiul, a[a 
cum era el la sf~r[itul secolului al 
XVIII-lea [i prima parte a secolului XIX, 
s` se schimbe pentru a deveni un ora[ 
european. De altfel, \n diferite publica]ii 
din 1860–1862, deci imediat dup` Unirea 
Principatelor, chiar \n perioada \n care 
Bucure[tiul a devenit capitala noului stat 
european, se invoca deseori ideea de ra-
cordare cu Europa: noi trebuie s` facem 
\n a[a fel \nc~t s` urm`m exemplul ora-
[elor importante din Vest.

Schimbarea orient`rii culturale, de la 
lumea oriental` spre aplicarea ideilor ur-
banistice venite din Occident, n-a fost a[a 
de simpl`; s-a f`cut treptat, fiecare deceniu 
[i fiecare genera]ie a contribuit \ntr-un fel 
sau altul la transformarea profund` a 
ora[ului. Aici pot fi men]ionate c~teva in-
terven]ii publice importante ale muni ci-
palit`]ii, cum ar fi amenajarea primelor 
parcuri moderne: Gr`dina Kiseleff [i Gr`-
dina Ci[migiu, care, a[a cum arat` ima-
ginile lui Angerer, erau un spa]iu public 
de agrement de o modernitate uluitoare, 
dac` ]inem cont de contextul \n care se 
amenajase. Ci[migiul era situat \n mijlocul 
unei mari insule, spre gr`din` debu[au 

funduri de lot cu toate anexele lor gos po-
d`re[ti. Cele dou` parcuri sunt, poate, 
reflexul cel mai concret al Regulamentului 
Organic, care, con]in~nd la sf~r[itul p`r]ii 
despre Muntenia un capitol separat 
privind modernizarea ora[ului, avea \n ve-
dere c~teva elemente importante de mo-
dernizare. |n afar` de {oseaua [i Gr`dina 
Kiseleff, de care am pomenit, era vorba, 
printre altele, de apari]ia unor pie]e 
comerciale, unul dintre locurile indicate 
atunci fiind amenajat ca „Pia]a Amzei“ \n 
deceniile urm`toare, de construc]ia Tea-
trului Na]ional [i de multe altele.

Contribu]ia legisla]iei 
lui Alexandru Cuza la 
modernizarea Bucure[tiului

Un alt element care a declan[at aceast` 
modernizare a fost, ca \ntotdeauna [i ca 
pretutindeni de fapt, un cataclism natural, 
[i anume inunda]iile D~mbovi]ei, care 
l-au f`cut pe Cuza s` emit` dou` decrete 
consecutive \n care se impunea regu la-
rizarea cursului r~ului. Tot lui Cuza \i 
dator`m o lege fundamental` cu implica-
]ii directe \n ceea ce prive[te urbanismul, 
[i anume Legea de expropriere pentru 
cauz` de utilitate public`, care a [i \nceput 
s` fie aplicat` \n anii urm`tori de c`tre 
proasp`ta Prim`rie, \nfiin]at` ca urmare 
a Legii Comunale din 1864, prin trasarea 
primelor segmente ale bulevardelor. Bu-
levardele, ca axe moderne de circula]ie, 
dar [i ca spa]ii publice noi, [i-au avut 
reflexul imediat \n bulevardele pariziene 
ale lui Haussmann, cu toate c` \n do-
cumentele epocii se invoc` [i alte ora[e 
europene unde acest fel de interven]ii au 
fost f`cute.

Trasarea [i realizarea bulevardelor a 
durat foarte multe decenii, f`r` \ndoial`, 
p~n` c`tre sf~r[itul perioadei interbelice, 
dar ceea ce mi se pare foarte important de 
semnalat este c` marea structur` a cir-
cula]iei moderne a ora[ului a fost realiza-
 t` \nainte de primul r`zboi mondial. E 
adev`rat c` unele dintre ele au fost rea-
lizate mai t~rziu: spre exemplu, o por]i  u-
ne a axului nord–sud, travers~nd zona 
comercial`, de la Sf~ntul Gheorghe p~n` 
la Pia]a Unirii, a fost realizat` \n anii ’30, 
iar continuarea sa spre Parcul Tineretului 
a fost finalizat` \n anii ’60. Un lucru care 
mi se pare iar`[i relevant este c` un seg-
ment al Bulevardului Dacia, situat \ntre 
Pia]a Roman` [i Calea Grivi]ei, a fost rea-
lizat de abia prin anii ’70. Deci iat`, o 

g~ndire urbanistic` foarte clar`, care a 
fost recunoscut` ca valabil` [i decenii 
bune mai t~rziu.

A[ mai ad`uga ceva privind importan]a 
bulevardelor: se [tie c` primul tramvai 
electric din Bucure[ti a fost pe axa est-
vest, de la Centrala electric` Groz`ve[ti 
p~n` spre Obor. Asta s-a \nt~mplat \ntre 
1893–1894, iar \n discu]iile din Consiliul 
Municipal se dezb`tea pozi]ia propriu-
zis` a [inelor de tramvai [i a fileului [i 
erau foarte mul]i consilieri care sus]ineau 
c` tramvaiele trebuie amplasate la mar-
ginea carosabilului, aproape de trotuar, 
pentru a nu \mpiedica „perspectiva lun  g`“ 
deschis` de noua arter`. Aceast` „per-
spectiv` lung`“, care nu era \n tradi]ia 
ora[ului, era evident un element al mo-
derniz`rii, a unui tip nou de spa]iu ur ban, 
necunoscut p~n` atunci \n Bucu re[ti.

Sigur c`, \ntre timp, reglement`rile 
constructive [i influen]a unor arhitecturi 
din diferite ]`ri [i \n special eclectismul 
francez, care s-au difuzat foarte rapid, au 
f`cut ca [i ceea ce \nseamn` fondul con-
struit s`-[i schimbe complet \nf`]i[area. 
Statul modern a impus a[adar sediile unor 
institu]ii moderne, ca ministere, b`nci sau 
un \ntreg program de institu]ii de \n -
v`]`m~nt – care mergea de la proiectele 
[colilor primare realizate de Mandrea 
p~n` la importante cl`diri ale unor fa-
cult`]i sau universit`]i precum Univer-
sitatea Bucure[ti, Facultatea de Medicin` 
[i Farmacie [i a[a mai departe. Marea 
mas` a cl`dirilor a avut un rol esen]ial \n 
transformarea Bucure[tiului. Nu putem 
separa inten]iile urbanistice, ini]iate [i 
realizate \n mare m`sur` de c`tre mu-
nicipalitate, de ceea ce au construit 
diferi]ii particulari – num`rul imens de 
locuin]e de diferite tipuri – totul fiind 
dirijat [i controlat de Prim`rie prin re-
glement`ri. Arhitectura [i ora[ul erau 
g~n dite simultan, fapt care a marcat 
profund coeren]a tuturor interven]iilor 
p~n` la primul r`zboi mondial. 

Prima inten]ie de 
sistematizare a Bucure[tiului 
dateaz` din 1893

Dar o viziune unitar` asupra ora[ului, 
dup` model occidental, c~nd apare?

C`tre sf~r[itul secolului al XIX-lea, \n 
mod inevitabil a ap`rut ideea unei viziuni 
generale asupra dezvolt`rii ora[ului [i 
prima tentativ` a fost \n 1893, c~nd s-a \n -
fiin]at, dup` modelul lui Haussmann de la 
Paris, Casa Lucr`rilor Ora[ului, care 
avea ca scop principal \ntocmirea unui 
plan de sistematizare a ora[ului. Diferite 
motive – cum ar fi: lipsa unui personal 

foarte calificat, interese diverse, lipsa 
banilor, faptul c` Prim`ria nu a fost at~t 
de bogat`, c` o mare parte dintre lucr`rile 
publice au fost realizate prin \mprumuturi 
bancare – au \mpiedicat realizarea efectiv` 
a planului.

El a fost re\nceput \n 1915 de o nou` 
genera]ie de profesioni[ti condus` de Cin-
cinat Sfin]escu, absolvent al {colii de 
Poduri [i {osele din Bucure[ti, specializat 
la Charlottenburg \n domeniul urba nis-
mului. Planul a fost definitivat imediat 
dup` primul r`zboi mondial, fiind publicat 
prin Decret Regal \n 1921.

Modernizare [i continuitate 
\n Planul Director de 
Sistematizare din 1935

S-a dovedit foarte rapid c` schimb`rile 
profunde ale ora[ului, \n momentul \n 
care Bucure[ti a devenit capitala unei ]`ri 
cu o popula]ie dubl` fa]` de cea de dinainte 
de primul r`zboi, au f`cut ca m`surile 
anterioare s` fie \n urma evolu]iei rapide 
a timpului. A[a c`, la scurt` vreme, prin-
tr-o nou` lege de organizare administra-
tiv`, s-a impus realizarea unui alt plan de 
urbanism, care s-a \ncheiat \n mai 1935 [i 
care s-a numit Planul Director de Sis te-
matizare a Municipiului Bucure[ti. El a 
fost \ntocmit \n c~teva luni de un grup de 
5 speciali[ti, 4 arhitec]i [i un inginer, ale 
c`ror nume sunt extrem de cunoscute: 
Duiliu Marcu, G.M. Cantacuzino, Roger 
Bolomey, Ion Davidescu [i inginerul 
Theodor R`dulescu.

Planul acesta este foarte interesant, 
pentru c`, de[i are aparen]a unor direc]ii 
foarte moderne de dezvoltare, ]ine \ns` 
cont \n mod evident de o structur` [i o 
dezvoltare existente p~n` atunci. Conti-
nuitatea \n construc]ia urban` este esen-
]ial`, de fapt, pentru a asigura via]a [i 
istoria ora[ului. Planul din 1935 pune 
problema moderniz`rii urbane, f`r` \ns` 
a prevedea interven]ii la scar` imens`, 
care s` fi presupus ni[te costuri foarte 
mari, pe care oricum Prim`ria, chiar dac` 
era destul de bogat` la vremea aceea, nu 
le putea suporta. Spre exemplu, Planul 
Director din ’35 preia [i modernizeaz` un 
sistem de circula]ie definit prin bulevar-
dele trasate p~n` la primul r`boi mondial 
[i are o idee foarte clar` despre zonificarea 
func]ional` a ora[ului, despre \ntregul 
sistem de spa]ii verzi etc. Legat de Planul 
Director a ap`rut c~]iva ani mai t~rziu, \n 
1939, un Regulament de Construc]ii care 
transforma \n parametri indica]iile ur-
banistice [i toate prevederile respective * N`scut \n 1948, arhitect [i profesor la Departamentul de Istorie&Teoria Arhitecturii 

[i Conservarea Patrimoniului al Universit`]ii de Arhitectur` [i Urbanism „Ion Mincu“ 
din Bucure[ti, vicepre[edinte al Comisiei Na]ionale a Monumentelor Istorice (Continuare \n pag. 8)
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ale planului. Acest Regulament de Con-
struc]ii era public, \n sensul c` se vindea 
[i se g`sea la fiecare col] de strad`, a[a \n -
c~t fiecare proprietar [tia ce [i cum anu   -
me putea construi \n continuare.

|n structura urbanistic` 
a Bucure[tiului nu au existat 
transform`ri radicale

|n general, care este caracteristica tuturor 
acestor interven]ii din perioada modern`?

|n toat` aceast` evolu]ie lent` [i trep-
tat` nu au existat transform`ri radicale, 
a[a cum s-a \nt~mplat, spre exemplu, la 
Sofia, unde prin anii 1870 a fost distrus 
ora[ul de factur` oriental` pentru a-l \n -
locui cu unul av~nd o tram` nou`, regula-
 t`. |n Bucure[ti, lucrurile s-au f`cut trep-
tat, tot timpul s-a adaptat, s-a modificat, 
s-au \nlocuit structuri urbane vechi cu 
unele care s` fac` fa]` timpului respectiv. 
Lucrul acesta este important [i pentru a 
[ti de ce ora[ul arat` a[a, [i nu altfel. Este 
un ora[ \n care o parte deseori ignorat`, 
cum ar fi trama stradal`, terenurile, par-
cele neregulate, care sunt foarte greu de 
\n  ]eles la primul contact, nu au claritatea 
zonei noi din Barcelona f`cut` de Cerdà. 
Ele constituie, totu[i, aceast` „baz`“ a te-
renului, pe care s-au realizat \n epoci 
succesive [i \n arhitecturi foarte variate. 
Aceast` rezisten]` important` a texturii 
strad`–insul`–parcel` e esen]ial`, de 
fapt, pentru a \n]elege ora[ul. Cl`dirile 
au, de cele mai multe ori, o via]` mult mai 
scurt` \n raport cu acest suport al lor, care 
este textura urban` reprezentat` de 
domeniul public [i de proprietatea privat` 
a terenului.

|ntr-un fel, [ansa, s` spunem, ca partea 
central` s` p`streze foarte mult dintr-o 
istorie veche ora[ului a fost ca dup` r`zboi 
investi]iile masive s` fie dirijate c`tre 

periferia ora[ului: mari cartiere rezi den-
]iale, zone [i platforme industriale, car-
tiere de locuin]e c~t ora[e mari din restul 
]`rii [i a[a mai departe. Deci partea 
aceasta central` nu a suferit ni[te trans-
form`ri speciale, mai pu]in zona din jurul 
Casei Poporului [i acel ax constituit cu 
actualul Bulevard al Unirii.

Din ce deriv` aceast` imagine specific`, 
foarte diversificat` a Bucure[tiului de as t`zi?

Desigur c` imaginea legat` de ora[ 
surprinde pe foarte mul]i vizitatori de 
ast`zi, profesioni[ti sau nu, unii care nu 
se a[teptau s` poat` privi un ora[ at~t de 
pitoresc, de variat [i at~t de diferit fa]` de 
ora[ele europene. Exist` aici o arhitectur` 
medie de foarte bun` calitate, [i \n privin]a 
arhitecturii eclectice, [i \n privin]a ar-
hitecturii moderne a anilor ’30–’40, av~nd 
[i acea particularitate na]ional` care a 

fost arhitectura neorom~neasc`. |ntregul 
amestec stilistic suprapus structurii ne-
regulate a p`r]ii centrale [i bogatelor – \n -
 c` – suprafe]e plantate d` aceast` ca-
racteristic` foarte important`, esen]ial` 
p~n` la urm` a Bucure[tiului de ast`zi. 
Iar \n afara inelului central Iancu de Hu-
nedoara, Mihai Bravu, {tefan cel Mare, 
s-au construit \n anii ’20–’30 un num`r 
foarte mare de parcel`ri sau adi]ion`ri de 
parcel`ri, \n cea mai mare parte private, 
care, de[i aparent asem`n`toare, sunt 
structuri urbane foarte diferite. {i acolo 
g`sim exemple de arhitectur` de foarte 
bun` calitate, apar]in~nd unor arhitec]i 
foarte importan]i, indiferent de orientarea 
lor stilistic`.

|n ultimii 20 de ani 
s-a distrus mai mult 
dec~t \n regimul comunist

De[i practic maltratat \n ultimii ani ai 
puterii comuniste, Bucure[tiul se confrunt` [i 
ast`zi cu o agresiune f`r` precedent. Cum s-a 
ajuns aici [i ce risc implic` aceste interven]ii 
brutale [i \n unele cazuri nelegale?

Lucrurile sunt, dup` p`rerea mea, 
foarte complexe [i au cauze multiple. Cred 
c`, \nainte de toate, modul \n care se con-
struie[te azi \n Bucure[ti reflect` c~t se 
poate de bine societatea \n care tr`im: o 
societate care nu este a[ezat`, \n care 
valorile esen]iale par a se reduce, deseori, 
la cele b`ne[ti [i \n care interesul pentru 
perenitatea existen]ei noastre [i a ora[ului 
este evitat cu non[alan]`. |mi amintesc ce 
spunea la un moment dat G.M. Can ta-
cuzino. El spunea cam a[a: „lua]i de valul 
moderniz`rii ora[ului, am uitat de icoanele 
noastre sfinte ale trecutului“. Aceast` afir-
ma]ie a lui, f`cut` pe la mijlocul anilor ’30, 
atunci c~nd ora[ul era \n curs de a suferi o 
a doua mare explozie a moderniz`rii, dup` 

cea din secolul XIX, este foarte valabil` [i 
ast`zi.

Sigur c` sub impulsul unor schimb`ri 
sociale, economice sau politice, cum au 
fost la noi \n ultimii 20 de ani, se de clan-
[eaz` \ntotdeauna (sau se pot declan[a) 
ni[te energii constructive teribile, care s` 
ignore tot ceea ce s-a f`cut p~n` atunci. 
Cu alte cuvinte, se \nt~mpl` uneori ca 
ideea tabula rasa s` fie, \ntr-un fel sau 
altul, con[tient sau nu, avut` \n vedere. 
Pe de alt` parte, totdeauna o modernizare 
a ora[ului, o acomodare a lui, o racordare 
a lui la un nou mod de via]`, la o nou` so-
cietate, la o nou` civiliza]ie presupune \n 
mod inevitabil renun]area la unele lu-
cruri, uneori chiar la cartiere \ntregi. Mo-
dernizarea presupune, prin urmare, \ntr-o 
anumit` m`sur`, [i o distrugere a ceea ce 
a fost anterior. Problema este \ntotdeauna 

s` g`se[ti echilibrul \ntre nevoile de afir-
mare [i o mo[tenire a trecutului care tre-
buie protejat`. Desigur, la aceste lucruri 
mai putem ad`uga [i o dorin]` fireasc` a 
arhitec]ilor de a-[i demonstra, uneori cu 
orice pre], calit`]ile lor de profesioni[ti, 
dar care nu au [tiut s` \n]eleag` ora[ul \n 
complexitatea lui, cu toate particularit`]ile 
lui, \n a[a fel \nc~t ceea ce se face acum s` 
nu fie neap`rat violent prin contrast. 
Poate fi o arhitectur` de o calitate ex tra-
ordinar` \n sine – av~nd astfel de exemple 
remarcabile –, dar care, ignor~nd structuri 
urbane at~t de caracteristice Bucure[-
tiului, s`-[i piard` valoarea prin ignorarea 
contextului \n care este realizat`.

|n cazul special al Bucure[tiului, mi se 
pare c` \n ultimii 20 de ani s-a demolat [i 
s-a distrus mai mult dec~t \n perioada re-
gimului comunist. Acum, practic, aceast` 
transformare difuz` care a avut loc peste 
tot a \nsemnat [i o distrugere lent` [i, din 
p`cate, iremediabil` a caracterului ora-
[ului, care a rezistat, \n bun` m`sur`, 
p~n` \n 1990. 

Planul Urbanistic General 
[i Studiul zonelor construite 
protejate, aprobat de 
Consiliul General al 
Municipiului Bucure[ti, 
au fost din p`cate \nc`lcate 

Dar exist` reglement`ri urbanistice care 
s` fi putut evita \ntr-un fel distrugerile [i in-
terven]iile brutale?

Cred c` ansamblul legislativ necesar a 
ap`rut prea t~rziu, atunci c~nd tendin]ele 
distructive erau c~t se poate de evidente [i 
care, dup` cum se vede, n-au putut fi 
oprite. Trebuie spus \ns` c` mul]i pro-
fesioni[ti – arhitec]i, istorici, ingineri – au 
\n]eles foarte bine aceste valori care 
trebuie men]inute, care arat` istoria 
ora[ului [i ar trebui s` fie un motiv de 
m~ndrie pentru Bucure[ti sau care re-
prezint` un moment de referin]`. Acum 
10 ani, \n anul 2000, s-a \ntocmit, ca un 
studiu anexat Planului Urbanistic Ge-
neral, un Studiu al zonelor construite 
protejate, aprobat de Consiliul General al 
Municipiului Bucure[ti, care a stabilit un 
num`r de aproximativ 90 de zone cu acest 
caracter de zon` protejat`, pe suprafa]a \n -
tregului ora[. Pentru fiecare dintre aceste 
zone s-au stabilit anumite reguli [i pa-
rametri de avut \n vedere la construc]iile 
ulterioare.

|ntr-un fel, boom-ul constructiv din 
anii 2000, graba promotorilor, o anumit` 
forma]ie nu foarte solid`, a[ spune, a unor 
profesioni[ti [i a personalului din admi-
nistra]iile prim`riilor a f`cut ca regulile 
s` fie \nc`lcate uneori cu mult` violen]`. 
Sunt cazuri \n care lucr`rile s-au f`cut 
f`r` a avea m`car toate autoriza]iile ne-
cesare, deci ilegal, degrad~nd toat` zona 
[i, \n ansamblu, ora[ul.

Acum vreo 15 ani, la o discu]ie pro-
vocat` de redac]ia revistei Arhitext, un 
coleg de-al nostru arhitect, constata, cu 
mult` ironie, c` ideea de modernizare apli-
cat` \n domeniul arhitecturii s-ar rezuma 
doar la un perete cortin` [i la o \n`l]ime 
c~t mai mare. |ntr-un fel, cred c`, pentru o 
parte a clien]ilor, promotorilor, poate [i 
pentru arhitec]i, aceste lucruri r`m~n va-
labile [i ast`zi. Aceste dou` atribute, care 
de fapt au fost afirmate \n anii ’20–’30 
pretutindeni [i [i-au g`sit exemplificarea 
cea mai larg` la New York, \n Manhattan, 
prin zg~rie-nori, sigur c` se potrivesc \n 
unele ora[e [i \n altele nu. S` ne amin tim 
de scandalul imens provocat \n Paris oda-

 t` cu apari]ia celebrului Turn Montpar-
nasse. Dup` aceea, a urmat o m`sur` 
foarte \n]eleapt`, de a grupa toate cl`dirile 
\nalte, cu o arhitectur` foarte modern`, \n 
cartierul Défense, care este foarte vizibil 
din ora[, dar partea central` nu a fost 
afectat` \n nici un fel.

Aici, practic, Concursul Bucure[ti 2000 
nu a avut nici un efect, din p`cate, de[i 
echipa c~[tig`toare a arhitectului von 
Gerkan a sugerat foarte clar o zon` mare, 
unde se puteau construi grupat aceste 
cl`diri foarte \nalte. |n consecin]`, aproape 
la fiecare col] de strad`, \n locuri dintre 
cele mai diferite, apar cl`diri foarte \nalte, 
contrast~nd \n mod c~t se poate de violent 
cu cl`dirile \nvecinate, ceea ce altereaz` 
grav caracterul zonei respective [i produ-
ce ni[te neajunsuri urbanistice evidente, 
grave, cum ar fi: un aflux mare de cir-
cula]ie, problema racord`rii la re]elele de 
ap` [i canalizare existente [i a[a mai 
departe.

Ce atitudine ar trebui adoptat` \n viitor 
fa]` de ora[?

Cred sau, mai bine zis, sper c`, \ntr-un 
fel, aceast` perioad` se apropie de \n  che-
iere [i cred, totu[i, c` p~n` la urm` vom 
ajunge s` fim mai ra]ionali cu ora[ul 
nostru, vom reu[i s`-l \n]elegem, vom face 
efortul de a-i cunoa[te istoria. Atunci vom 
[ti poate \n ce m`sur` [i cum s` construim 
[i vom putea dovedi, profesioni[ti sau nu, 
c` avem totu[i o suficient de solid` cultur`, 
o „cultur` a urbanit`]ii“, cum spunea pro-
fesorul Derer. C`ci, \ntr-adev`r, una este 
s` locuie[ti \n ora[ [i alta este s` ai o 
„cultur` a urbanit`]ii“. Mai cred c` o anu-
mit` modestie profesional`, \n raport cu 
ora[ul, at~t de prezent` la marii arhitec]i 
ai tuturor timpurilor, este mai necesar` 
ca oric~nd.

Mi se pare de asemenea c`, \ntr-un fel 
sau altul, aceast` responsabilitate foarte 
mare cade [i pe umerii administra]iei. A[ 
spune [i c` sunt anumite ministere spe-
cializate care nu au suficient personal 
tehnic care s` inspecteze pe teren modul 
de aplicare a legii. Lipsa de personal 
permite tot timpul licen]a, \nc`lcarea 
regulii, „afirmarea“ unor personalit`]i, a 
autoru lui sau a clientului, f`r` s` se ]in` 
cont de interesul public, care reflect` p~n` 
la urm` modul de via]` urban \n care 
tr`im.

Modernizarea...
(Urmare din pag. 7)

Bulevardul Magheru, 1940 (Arhiva personal` Cristina Koneffke)

Pia]a I.C. Br`tianu \n perioada interbelic`
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C~nd s-a instalat regimul totalitar, Ca pi-
tala \[i finaliza cu greu anumite lucr`ri de 
modernizare declan[ate \nainte de cel de-al 
doilea r`zboi. Ce a \nsemnat pentru Bucure[ti 
s` fie un ora[ comunist?

Primul lucru pe care a[ vrea s` ]i-l 
spun, a[a, ca un cadru general, e c` Bu cu-
re[tiul, dup` p`rerea mea, reprezint` \n    
primul r~nd un studiu de caz al mo-
dernit`]ii, nu numai fiindc` e un ora[ 
destul de nou, dar [i pentru c` majoritatea 
monumentelor de prim` m~n` din Evul 
Mediu [i din perioada urm`toare din 
Rom~nia nu se afl` \n Bucure[ti. C~nd se 
duce s` viziteze ]ara, lumea merge \n Ar-
deal, \n Moldova, \n Maramure[ [.a.m.d. 
Pu]ine dintre cele mai frumoase m`n`stiri 
sau biserici sau altfel de obiecte se afl` \n 
Bucure[ti. 

|n schimb, Bucure[tiul este, din toate 
punctele de vedere, un exemplu pentru 
modernitate, pentru c` aici g`sim absolut 
orice. Avem fondul balcanic vechi, avem 
modelul fran]uzesc beaux-artist, avem 
modernism masiv, \ntr-o cantitate in com-
parabil` cu orice alt` capital` european`, 
avem cel mai str`lucit exemplu de to ta-
litarism comunist, ca, iar`[i, \n nici o alt` 
]ar` din lume, [i avem [i nebunia care se 
\nt~mpl` acum. De aceea, cred, c` \n 
aceast` discu]ie care exist` ast`zi despre 
patrimoniul Bucure[tiului [i despre lu-
crurile vechi [i lucrurile noi, ar trebui s` 
se ]in` seama [i de aceast` idee de mo-
dernitate permanent` care a existat \n 
acest ora[. Uneori avem impresia – mai 
ales vorbind de pe pozi]ii conservatoare – 
c` Bucure[tiul ar fi fost un fel de ora[ 
ideal, patriarhal, frumos, tradi]ional [i 
acum, c~nd intervii cu lucruri moderne \n 
el, \i strici caracterul, ceea ce este pu]in 
absurd.

Cele trei perioade ale 
arhitecturii \n comunism

 
Ceea ce diferen]iaz` regimul comunist 

de toate celelalte, din punctul de vedere al 
modului de a lucra, de a face ora[ [i ar-

hitectur`, este c`, \n comunism, ora[ul nu 
se mai produce ca un fel de joc \ntre re-
glement`ri, pia]` liber`, interven]ii in-
dividuale [i echilibr`ri ale acelor inter-
ven]ii individuale, ci statul este unicul 
investitor, constructor, proiectant. Ora[ul 
se pliaz` dup` ceea ce vrea acest stat [i, 
evident, ora[ul a fost v`zut ca o expresie [i 
ca un cadru de formare a unei noi socie-
t`]i. Toat` evolu]ia Bucure[tiului \n anii 
so cialismului trebuie privit` \n aceast` 
accep]iune.

Aceasta este ceea ce caracterizeaz` 
deci urbanismul [i arhitectura socialist`, 
indiferent de stil, scar` [i alte lucruri de 
acest fel. |n cadrul acestei epoci socialiste, 
putem s` distingem trei perioade: primele 
dou` – corespunz~nd epocii staliniste [i, 
apoi, relativei liberaliz`ri din anii ’60 [i \n -

ceputul anilor ’70 – ]in de fapt de un 
context interna]ional; s-a \nt~mplat cam 
acela[i lucru [i \n celelalte ]`ri socialiste.

Ce se poate spune despre perioada 
stalinist` \n ceea ce prive[te Bucure[tiul 
este, \n mod ironic, o diferen]` foarte mare 
\ntre caracterul abject al regimului – a 
fost cea mai abject` perioad` din istoria 
Rom~niei – [i scara relativ redus` [i re-
lativ uman` a inser]iilor. Pe de-o parte, 
Bucure[tiul, nefiind distrus foarte tare \n 
urma bombardamentelor, nu a necesitat 
opera]ii mari. Pe de alt` parte, era \nc` 
vorba de arhitec]ii [i me[terii din perioada 
antebelic`, a[a c`, poate cu excep]ia Casei 
Sc~nteii, interven]iile staliniste sunt mai 
degrab` mici [i mai degrab` integrate \n -
tr-un ]esut urban.

A urmat apoi perioada de relativ` li-
beralizare, ca peste tot \n Est, care a re pre-
zentat [i o re\ntoarcere a modernismului. 
Mi se pare iar`[i ironic, de fapt, cred c` 
toa te cele trei perioade pot fi puse sub sem-
nul ironiei \n ceea ce prive[te Bu cu re[tiul, 
fiindc` pentru arhitec]ii rom~ni din acea 
vreme \nceputul anilor ’60 a \n  semnat o 
deschidere, o revenire la mo der nism, care 
fusese interzis anterior: \n anii ’50, dac` 
f`ceai un proiect modernist \n {coala de 
Arhitectur`, zburai afar`, \n cel mai bun 
caz. Era o posibilitate, pentru mul]i dintre 

arhitec]i, s` fac`, \n sf~r[it, din nou ca \n 
Vest [i ironia a f`cut ca aceste cartiere de 
blocuri de la marginea ora[ului, Drumul 
Taberei [i Balta Alb`, care au fost de altfel 
construite dup` cele mai bune principii 
ale epocii, nu doar \n Est, ci [i \n Vest, au 
ajuns ast`zi s` sim bolizeze pentru mul]i 
de fapt co mu nis mul.

Scara distrugerilor 
se datoreaz` lui Ceau[escu, 
dar [i faptului c` Bucure[tiul 
este un ora[ prea pu]in iubit

 
{i, \n sf~r[it, ceea ce este foarte specific 

pentru Rom~nia [i pentru Bucure[ti este 
epoca Ceau[escu: personalizarea la ma-
ximum a regimului [i dorin]a de a construi 
un ora[ complet nou, de a-l distruge pe cel 
vechi, un „ora[ nou“ pentru „omul nou“. E 
ceva tipic multor dictatori, mai pu]in lui 
Stalin [i lui Mussolini, care au dorit mai 
degrab` s` „\nfrumuse]eze“ capitalele 
vechi, ci mai degrab` lui Hitler, care [i-a 
dorit \n cazul Berlinului [tergerea com-
plet` a unei istorii [i construirea alteia 
noi. Nu vreau s` mai comentez ce a \n -
semnat proiectul lui Ceau[escu. Ce vreau 
s` spun este c`, sigur, el se explic` prin 
regimul care a fost pus \n loc [i prin foarte 
pu]inele posibilit`]i de a i te \mpotrivi, \n -
 s` eu cred cu t`rie c` scara distrugerilor 
nu se datoreaz` doar personalit`]ii lui 
Ceau[escu \n sine, ci [i, l`s~nd la o parte 
lipsa noastr` de civism, felului \n care noi 
cu to]ii ne uit`m la Bucure[ti, fiindc` Bu-
cure[tiul este un ora[ foarte pu]in iubit. 
Chiar [i patrimoniul s`u vechi, datorit` 
amestecului acestuia at~t de specific de 
cl`diri foarte diferite, deja atunci \ntr-o 
stare proast`, nu reprezenta o valoare 
pentru foarte mult` lume: de ce s` aperi 
un ora[ „balcanic“, „dezordonat“, „un sat 
mai mare“ etc.? 

Eu cred c` aceast` lips` de apreciere a 
Bucure[tiului, care continu` [i ast`zi, a 
contribuit foarte mult la succesul \nsp`i-
m~nt`tor al acestei opera]ii. |n Ardeal, 
ora[ele vechi care nu erau, vezi bine, „ro-
m~ne[ti“ au fost totu[i, c~t de c~t, cru]ate, 
pe c~nd \n Vechiul Regat exact centrele 

ora[elor „rom~ne[ti“ au fost cele atacate, 
[i asta de un regim na]ional-comunist.

Este iar`[i ironic faptul c` aceste 
distrugeri inimaginabile s-au petrecut \n -
tr-o epoc` \n care, pe plan interna]ional, 
lumea era obsedat` de protejarea pa tri-
moniului urban istoric [i \l lua drept model 
pentru proiectele noi.

De la colectivismul impus la 
un individualism s`lbatic

Observa]i la un moment dat, acum c~]iva 
ani, c` una dintre principalele probleme cu 
care se confrunta Bucure[tiul dup` 1989 era 
„divor]ul“ \ntre locuitori [i ora[ul lor. Cum 
se explic` de fapt aceast` fractur`, at~t de 
evident` ast`zi?

Acum, dup` 1989, s-a \nt~mplat o mi[-
care radical` de pendul, ca de at~tea alte 
ori \n istorie. De la controlul total s-a 
trecut la lipsa total` de control, de la co-
lectivismul impus s-a trecut la un indi vi-
dualism s`lbatic [i, ca \n \ntreaga societate 
rom~neasc` [i \n teritoriul rom~nesc – [i 
\n Bucure[ti se vede asta cel mai bine –, 
fiecare face ce vrea. Nu prea mai suport`m 
nici un fel de control [i ne urm`rim doar 
propriile interese.

Mult` lume din afar` care vine pe aici 
\ntreab`, cu naivitate, dac` noi avem de 
fapt urbanism. E o \ntrebare destul de ino-
cent`, de obicei nu e ironic`. Adev`rul este 

c` avem urbanism, \ns` este fie o plani fi-
care la scar` mare [i ineficient`, fie un ur-
banism pus \n slujba unor interese private. 
|ntr-un sistem f`cut practic ca s` te po]i 
folosi de reguli pentru a propune ne\ncetat 

{TEFAN GHENCIULESCU* 

Bucure[tiul – un studiu 
de caz al modernit`]ii

Un ora[ al modernit`]ii: bulevardul Magheru reprezint` un ansamblu european 
excep]ional ([i uitat) [i o expresie a visului metropolitan din perioada interbelic`

* N`scut \n 1972, arhitect practicant, critic [i cercet`tor. Este redactor-[ef al revistei 
Arhitectura [i pred` la Universitatea de Arhitectur` [i Urbanism „Ion Mincu“ (Continuare \n pag. 10)
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Bucure[tiul este o suprapunere delirant` de straturi istorice: r`m`[i]e ale ora[ului 
balcanic, marele proiect al modernit`]ii de sf~r[it de secol [i din perioada interbelic`, 
ora[ul totalitar [i dezvoltarea haotic` [i hiperindividualist` din perioada de tranzi]ie
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STELIAN TåNASE

Bucure[ti – Strict secret – 
unul dintre cele mai mari 
proiecte rom~ne[ti de film 

de televiziune
|n 2007, a]i declarat \ntr-un interviu 

acordat Gabrielei Adame[teanu c` sunte]i 
mai preocupat de \nceputul secolului XX de-
c~t de cel al secolului XXI. Atunci lucra]i la 
seria de filme Bucure[ti – Strict secret. Sunte]i 
\n continuare mai interesat de trecut dec~t de 
prezent?

Lucrurile s-au schimbat pu]in \ntre 
timp. Am scris un roman, Maestro, a c`rui 
ac]iune se petrece dup` 1989, [i am des-
coperit lucruri noi – de[i perspectiva e 
strict antropologic`: povestea de acolo se 
putea \nt~mpla [i la Buenos Aires, [i la 
Capetown, la fel cum se putea \nt~mpla [i 
acum 100 de ani, dac` \nlocuim tele vi-
ziunea cu o redac]ie de ziar.

Perioada \n care am lucrat la Bucure[ti 

– Strict secret a fost ca o scufundare \n 
ad~ncuri, cum fac scafandrii [i descoper` 
la fiecare ad~ncime anumite straturi de 
faun`. Acest serial de 32 de episoade este 
probabil unul dintre cele mai mari proiecte 
de televiziune f`cute \n Rom~nia, \n ceea 
ce prive[te \ntinderea materialului, a do-
cument`rii. El acoper` 3 secole, fiecare cu 
sursele lui, cu pove[tile, cu atmosfera lui.

Bucure[tiul s-a metamorfozat tot tim-
pul. A fost sub ocupa]ia austriac`, ru-
seasc`, turceasc`, nem]easc`; au fost epi-
demii, cutremure etc. Ca efect, a ap`rut 
un peisaj uman extrem de diversificat, 
tipuri umane paradoxale etc. Dac` ne-am 
fi oprit la o singur` epoc` ne-ar fi fost mult 
mai u[or. Dar am ales aceast` variant` 

pentru c` ne-au interesat pove[tile cele 
mai puternice pe care le-am [tiut.

Documentarea s-a f`cut \n Biblioteca 
Academiei, am apelat la istorici, la bi-
blioteci personale, la albume. Am v`zut 
cam tot ce exist` \n arhiva de filme de la 
Jilava, am avut c~teva colec]ii care \n -
sumau peste 20.000–30.000 de c`r]i po[-
tale, plus presa timpului – am xeroxat mii 
de articole, imagini, titluri care ni s-au 
p`rut interesante. A fost o explorare foar-
te complicat`, sofisticat`, dar [i foarte pa-
sionant`. Asta nu se poate face dac` n-ai o 
mare pasiune.

C~nd s-a terminat de filmat, montat [i 
c~nd am programat serialul pentru di fu-
zare, am sim]it un mare gol. A fost o 

munc` pasionant` [i, de departe, cel mai 
interesant proiect pe care l-am f`cut \n 
televiziune. C~nd am terminat, din faptul 
c`-mi lipsea extraordinar de mult con-
tactul cu istoria Bucure[tiului, am scris 
Maestro, care este expresia acestui instinct 
de a umple un gol. Maestro se \nt~mpl` azi, 
dar e un „roman bucure[tean“. Nu l-a[ fi 
scris dac` nu ar fi existat Bucure[ti – Strict 
secret.

excep]ii la legile [i la regulile existente, 
totdeauna acele excep]ii sunt \n interesul 
investitorului, [i nu \n cel al ora[ului, iar 
urbanismul care se face exclusiv cu clien]i 
priva]i nu poate s` func]ioneze. Nu cred 
c` trebuie s` ai un spirit etatist ca s` fii 
convins de acest lucru.

Iar`[i ironic`, \n \n]elesul tragic al ter-
menului, mi se pare situa]ia actual` \n 
care, dup` dob~ndirea libert`]ii, dis tru ge-
rea ora[ului continu` [i devine din ce \n ce 
mai important`; nu a ajuns \nc` s` echi-
valeze distrugerile ceau[iste, dar nici foar-
te departe nu suntem. |ns` ea continu` \n 
cu totul alt chip, fiindc` nu mai este vorba 
despre un mare proiect totalitar de dis-
trugere al unui om sau unui sistem politic, 
ci de un proiect la care particip`m cu to]ii, 
milioane de oameni. Ceea ce voi spune 
acum nu va fi, cu siguran]`, popular, 
fiindc` toat` lumea vorbe[te de investitorii 
cei r`i, care fac turnuri \n mijlocul Bu cu-
re[tiului – [i e absolut adev`rat, multe 
dintre ele sunt foarte distructive pentru 
ora[ –, dar distrugerea este ceva care ni se 
datoreaz` tuturor [i la toate nivelurile. 
Omul care are o cas` veche [i \i schimb` 
ferestrele cu termopane albe sau \i stric` 
acoperi[ul, sau face tot ce poate s` ob]in` 
o autoriza]ie de mansardare, care \n -
seam n` de fapt o refacere cvasi-complet` 
a casei, sigur c` distruge mai pu]in dec~t 
un turn \mpl~ntat \n centrul ora[ului, 
numai c` suma tuturor acestor mici 
ac]iuni, de la \nchideri de balcoane [i toate 
celelalte, duce tot la acest rezultat. Nu e 
vorba doar de o popula]ie „inocent`“ [i de 
un grup de investitori „m~r[avi“, care reu-
[esc s` impun` toate aceste lucruri, ci de o 
ac]iune general`. Sigur c` [i noi, arhitec]ii, 
colabor`m la toat` aceast` treab`. {i, \n 
acela[i timp, cred eu, este vorba [i de o 
reac ]ie care nu totdeauna este cea adec-
vat`.

Pe de o parte, ar trebui s` \n]elegem c` 
marile investi]ii ar trebui nu comb`tute 
p~n` la moarte, ci reglementate mai bine, 
„deturnate“ astfel \nc~t [i ora[ul s` c~[tige 
de pe urma lor. Marile opera]ii nu re pre-
zint` \n sine, \n mod obligatoriu, o crim`. 

Pe de alt` parte, ce r`spuns propunem noi 
ca societate? Se poate remarca c` timp de 
mai bine de 10 ani am fost to]i at~t de 
ocupa]i cu politica, \nc~t aceste lucruri, cu 
excep]ia unor discursuri izolate, nu au 
contat. {i c~nd, \n sf~r[it, societatea civil` 
a \nceput s` se \ndrepte c`tre ora[, ceea ce 
pentru mine este un lucru foarte bun, se 
constat` un fenomen ciudat: de la proble-
me urbanistice, cum sunt cele ale cl`dirilor 
\nalte \n centru sau ale unor ac]iuni dis-
tructive pe scar` mare, se ajunge aproape 
imediat la probleme de stil, de „integrare 
stilistic`“ [i de lucruri de acest gen. Exist` 
un cli[eu, pe care eu unul \l detest [i care 
apare \n cam toate discursurile din ultima 
vreme despre Bucure[ti: cl`diri de o]el [i 
sticl`. El provine din faptul c` primele 
cl`diri care au avut astfel de implica]ii 
urbane dezastruoase au fost acele celebre 
cl`diri cu fa]ad` de sticl` fumurie care se 
voiau „moderne“. A[a c`, pentru ma jo ri-
tatea oamenilor, modernitatea \n sine a 
ajuns ceva r`u. Or, a insera \n mod civilizat 
un obiect nou \ntr-un context existent 
presupune a nu distruge scara unui loc [i, 
uneori, a fi re]inut \n expresie. Respectul 
\nseamn` apeten]a pentru dialog, [i nu 
imitarea stilurilor vechi din acel loc [i 
renun]area la modernitate.

Reac]ia visceral` a societ`]ii 
rom~ne[ti [i a unei p`r]i a 
elitelor contra modernismului 
conduce la o discu]ie stilistic`

Aud tot mai des chem`ri la a face pro-
iecte care s` preia stilurile Bucure[tiului, 
de a nu face modern \n ora[, oameni care 
pretind c` \n Europa civilizat` nu se face 
arhitectur` cu fa]` modern` \n ora[e vechi 
[.a.m.d. Este absolut fals [i mut` problema 
\ntr-un sens foarte pervers, \ntr-o discu]ie 
stilistic`, care ]ine de o reac]ie destul de 
visceral` a societ`]ii [i a multora dintre 
elitele rom~ne[ti la modernitate \n ge-
neral. A[ vrea s` dau un exemplu, pentru 
a explica de ce, poate, par at~t de \nver-

[unat: nu a existat cl`dire \nalt` \n ultimii 
10 ani construit` \n Bucure[ti care s` nu fi 
trezit discu]ii extrem de aprinse, virulente: 
exist` \ns` o excep]ie, [i anume, acea 
interven]ie din Calea Victoriei, pe locul 
fostului Teatru Na]ional, care este tot o 
cl`dire foarte \nalt`, tot pus` \n plin 
buricul t~rgului [i care nu a suscitat 
absolut nici un fel de reac]ie din partea 
societ`]ii civile – din c~te [tiu eu, nu a[ 
vrea s` fiu nedrept – [i aceasta doar 
datorit` faptului c` i s-a aplicat acea 
pseudo-reconstruc]ie a vechii fa]ade a 
Teatrului Na]ional. {i atunci, tot ce se \n -
t~mpl` \n spate nu a mai deranjat pe 
nimeni.

Poate crea un precedent pentru viitoare 
inser]ii urbanistice?

Eu cred c` vom asista \n perioada ur-
m`toare la o reac]ie a investitorilor, care 
vor \n]elege c` ajunge s` p`strezi fa]ada 
original` a unor case care se demoleaz` – 
[i deja se \nt~mpl` lucrul ̀ sta – sau ajunge 
s` inventezi fa]ade pseudo-vechi, pentru a 
putea s` mergi dup` aia cu c~te etaje vrei 
tu \n sus; lumea atunci e mul]umit` c` are 
ab]ibildul a[a-zis „vechi“ \n fa]`, care, cel 
pu]in de la nivelul str`zii, ascunde o]elul 
[i sticla, adic` arhitectur` modern`. Or, 
eu cred c` aceasta va avea un efect \n  sp`i-
m~nt`tor la nivelul ora[ului.

|n Bucure[tiul actual spa]iile 
private func]ioneaz` ca 
surogate de spa]ii publice

Dup` p`rerea dvs. ca arhitect [i bu cu-
re[tean din tat`-n fiu, ce anume \i lipse[te \n 
momentul de fa]` acestui ora[?

Una dintre principalele, dac` nu prin-
cipala problem` a acestui ora[, este c` nu 
posed` nici un fel de spa]iu public, nu \n 
sens administrativ, ci \n sensul unui loc al 
unei comunit`]i. E un ora[ \n care nu po]i 
s` te mai plimbi, fiindc` pe trotuare sunt 
parcate ma[inile, \n care nu exist` nici o 
pia]` – pia]` nu \n sensul agroalimentar, 
ci \n cel civic. |nainte de ’89, spa]iul public 
era cel al puterii totalitare. Ast`zi e o mare 
a nim`nui [i fiecare se retrage \n cochilia 
lui sau \[i impune propriul lui spa]iu pri-
vat. Toate aceste spa]ii private autiste plu-
tesc \ntr-o mare a nim`nui, care a \nlocuit 

ceea ce ar trebui s` fie spa]iul public.
Chiar a[a stricat cum e acum, Bucu-

re[tiul este un ora[ vibrant [i eu, \n con-
tinuare, nu a[ locui nic`ieri altundeva \n 
Rom~nia. |ns` cred c` cererea de spa]iu 
public ar trebui s` fie una dintre priorit`]ile 
noastre: s` nu-l l`s`m doar pe m~na pri-
marilor care pun bosche]i sub form` de 
c`]ei [i de c`prioare [i prin asta cred c` 
rezolv` ni[te lucruri, f`r` s` se preocupe 
de acele locuri \n care s` ne putem \nt~lni 
sau locuri \n care s` ne putem plimba. |n 
Bucure[tiul actual, mall-urile, \n care se 
refugiaz` toat` lumea, ajung, de[i sunt de 
fapt locuri private, s` func]ioneze ca 
surogate de spa]ii publice. Ar trebui s` 
pretindem crearea de spa]ii publice [i, \n 
loc s` ne intereseze doar \n`l]imea [i sti-
lul, s` cerem noilor opera]ii s` ofere [i 
locuri [i echipamente publice pentru ora[.

Ce alternativ` exist` la ceea ce se \nt~mpl` 
\n momentul de fa]` cu Bucure[tiul?

Cred c` ar trebui s` \ncerc`m s` re-
venim cu to]ii, at~t popula]ia lui, c~t [i 
arhitec]ii, la modernitatea civilizat`, de 
care a beneficiat acest ora[ \ntre mijlocul 
secolului XIX [i p~n` la cel de-al doilea 
r`zboi mondial. Repet, a existat \ntot-
deauna un proiect de modernizare a ora [u-
lui [i nu e obiect pe care ast`zi s` nu-l 
privim cu nostalgie, de la vechile case 
boiere[ti de secol XIX [i p~n` la Bulevardul 
Magheru, care s` nu se fi realizat prin \n -
locuirea unui fond anterior, uneori foarte 
valoros. Prin aceasta nu vreau s` spun c` 
ar trebui s` continu`m cu aceast` accep-
]iune. Lucrurile se v`d altfel \n secolul al 
XXI-lea dec~t \n secolul XIX, altfel prive[ti 
distrugerea a ceea ce este vechi. Dar cred 
c` trebuie s` ne asum`m modernitatea. 
Nu cred c` a r`m~ne \ntr-un provincialism 
nostalgic, dar neproductiv, poate fi benefic. 
Dup` cum [i extrema cealalt`, care se 
dispenseaz` \n mod agresiv de trecut [i de 
un context cultural, nu ne poate duce 
nic`ieri. Cred c` trebuie s` g`sim aceast` 
cale de mijloc, prin care s` ne asum`m o 
mo dernitate atent` la istorie, la proble-
mele sociale [i ecologice, sincron` cu se-
colul XXI [i cu ceea ce se \nt~mpl` \n lume. 
|n esen]`, o modernitate responsabil`.

Interviuri realizate de 
CRISTINA KONEFFKE

Bucure[tiul – un studiu...

Bucure[ti – 550

(Urmare din pag. 9)
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Nu v`d \n Bucure[ti un ora[ 
al trecutului, ci unul 
care ar putea fi remodelat de 
urbani[ti vizionari [i curajo[i

Care sunt sentimentele dumneavoastr` 
fa]` de Bucure[ti?

Bucure[ti – Strict secret este [i expresia 
unei rela]ii complicate pe care o am cu 
Bucure[tiul. Eu sunt n`scut \n Obor, am 
copil`rit la Bariera Vergului, acum stau 
\n Mahalaua Dracului, a[a se numea 
cartierul acesta dintre Hanul Galben [i 
Groapa lui Oatu. Cam pe unde \[i avea 
Nicolae Filimon livada. Toate romanele 
mele se \nt~mpl` la Bucure[ti, m` consider 
un scriitor al Bucure[tiului. Trebuie s` v` 
spun c`-l [i detest, \n aceea[i m`sur`. 
Bucure[tiul este un e[ec. Este o spec ta-
culoas` ratare a ceea ce putea s` fie un 
ora[ foarte pitoresc, dar nu \n sensul 
exotic, ci pitoresc \n sensul de ora[ aparte, 
dat de amestecul de lume austriaco-un-
garo-transilv`nean` cu Balcanii, cu Is-
tanbulul, cu influen]ele ruse[ti. Ei bine, 
Bucure[tiul a ratat aceast` ocazie. Pot s` 
dau un exemplu: bucure[tenii au ras toate 
dealurile. Era odat` a[ezat pe [apte dea-
luri. Apoi, am acoperit D~mbovi]a, \n loc 
s-o l`rgim [i s` leg`m Bucure[tiul de 
Dun`re, care e la o azv~rlitur` de b`]. A[a 
ar fi f`cut olandezii, nem]ii... Acum am 
putea s` facem altceva: s` \mpingem 
ora[ul la nord, iar lacurile de acolo – He-
r`str`ul, de exemplu – s` vin` \n mijlocul 
ora[ului, pentru c` Bucure[tiul se sufoc` 
\ntr-un strat gros de praf, f`r` o ap` mare. 
Apoi, a[ face un mare turn \n Bucure[ti. 
De pild`, \n spa]iul enorm dintre D~m-
bovi]a [i Casa Poporului a[ face un turn 
de 400 m care ar da o ax` a ora[ului, un 
punct de reper. Bucure[tiul ar putea fi 
transformat, dac` ar avea urbani[ti vi-
zionari [i mai curajo[i care s` vad` ora[ul 
pentru secolul XXI. Mi s-a repro[at c` a[ 
fi un nostalgic al Bucure[tiului [i c` v`d 
un ora[ al trecutului. Nu, dimpotriv`, v`d 
un ora[ foarte futurist, remodelat de cei 
mai mari arhitec]i ai lumii.

Sigur, ar trebui p`strate toate aceste 
enclave ale trecutului. Am protestat 
energic c~nd s-a ars Moara lui Asan, evi-
dent de o m~n` criminal`, [i nimeni nu 
face nimic. Am protestat c~nd s-au d`-
r~mat cl`diri. De pild`, s-a d`r~mat Pen-
sionul Moteanu, unde a \nv`]at pro ti-
pendada feminin` a Bucure[tiului, pe 
Calea Victoriei, vizavi de Academia Ro-
m~n`, lipit de casa lui Barbu Catargiu 
care, din fericire, \nc` exist` (aici [i-a dat 
sufletul dup` ce a fost asasinat). Cine a 
f`cut asta [i n-a pl`tit pentru nebunie ar 
trebui pedepsit. Cred c` va disp`rea \n 
urm`torii cinci ani jum`tate din Bu cu-
re[tiul istoric.

Bucure[ti – Strict secret, 
parte a unei memorii 
care trebuie reg`sit`

Cum pot fi salvate aceste locuri de me-
morie? 

Bucure[ti – Strict secret \[i propunea s` 
fie o parte a acestei memorii disp`rute. 
Dac` nu ai memorie, e[ti o legum`, nu 
exi[ti. Existen]a uman` \n dimensiunea ei 
plenar` \nseamn` memoria, afectivitatea 
ce vine de la trecut [i duce \n viitor [i d` 
astfel un sens existen]ei. Altfel, n-are nici 
un sens. Comunismul a folosit stra tegia 
buldozerului, ca s` [tearg` memo    ria. A 
fost o politic` de 50 de ani, dou` sau trei 
genera]ii. Ne-am obi[nuit cu ideea asta: ce 
dac` nu [tim ce a fost \n trecut? Dar ne 
ducem \n Occident, despre care zicem noi 
c` este pragmatic, [i vedem c` acolo p`s-
trarea relicvelor [i conservarea trecutului 

fac obiectul unor legi speciale [i vinova]ii 
de \nc`lcarea lor sunt foarte aspru pe-
depsi]i. Se cheltuie mul]i bani \n pre-
zervarea patrimoniului. Dac` la Roma 
d`r~mi o fa]ad`, te ruinezi, te duci [i la 
pu[c`rie. Asta se \nt~mpl` [i \n America, 
unde, fiind o civiliza]ie foarte nou`, ei 
p`streaz` trecutul cu foarte mare stricte]e. 
Bucure[tiul este mai vechi dec~t orice ora[ 
american! Ei, aceast` grij` trebuie s` o 
reg`sim, pentru c` ne vom reg`si [i 
firescul civiliza]iei noastre. Or, noi am dis-
trus, am slu]it ora[ul `sta [i nu d`m 
semne c` am avea vreun respect fa]` de 
locul unde tr`im.

Sigur, Bucure[tiul nu are splendoarea 
geografic` a Budapestei sau a Istanbulu-
lui, a Vene]iei. A fost a[ezat prost, \ntr-o 
mla[tin`, \n Codrii Vl`siei, \ntr-un loc de 
trecere \ntre Bra[ov, T~rgovi[te [i Giur-
giu. Era un popas unde caii obosi]i se 
opreau [i se propteau \ntr-un par, unde 
m~ncau [i \nnoptau negustorii, solda]ii, 
curierii. To]i c`l`torii str`ini au remarcat 
„aerul prost“. Dar, dac` ne-am a[ezat aici 
[i suntem deja peste 2 milioane, cred c` 
am putea amenaja locul `sta \n a[a fel \n -
c~t s` putem tr`i convenabil. S` ne bu-
cur`m de el.

A[a cum detest [i iubesc Bucure[tiul 
l-a[ p`r`si m~ine, dar m-am n`scut \n 

Obor, am copil`rit \n Bariera Vergului, 
stau de 25 de ani \n Mahalaua Filan tro-
piei... Asta e substan]a vie]ii mele. Bio-
grafia mea aici, cu bune [i cu rele.

{armul Bucure[tiului: 
dai col]ul [i intri \n alt secol

C~nd lucra]i la Bucure[ti – Strict secret 
[i apoi ie[ea]i pe strad`, v` uita]i pe un ziar, 
deschidea]i televizorul, nu sim]ea]i o falie \n -
tre locurile, dar [i \ntre oamenii din trecut [i 
cei de azi?

Ba da. Bucure[tiul e un ora[ sandwich, 
cu straturi de timp, de cultur`, de ci vi li-
za]ie. Po]i s` mergi \ntr-o zon` a ora[u lui 
[i te afli undeva \n secolul XVIII, pentru 
c` nu exist` canalizare, sunt gar duri rup-
te, nu e electricitate chiar. Mergi \n zona 
central` [i e[ti \n secolul XXI, cu buil-
dinguri, cu computere, cu Merce  des-uri. 
Practic, dai col]ul [i intri \n alt secol. A[a e 
Bucure[tiul. Poate `sta [i e [armul lui.

Dispre]ul pe care \l avem pentru trecut 
e de sus p~n` jos. Noi ne-am obi[nuit s` 
repro[`m autorit`]ilor chestiunile astea, 
dar mul]i uit` s` \[i vopseasc` gardurile, 
s` \[i spele geamurile. |n momentul c~nd 
noi accept`m s` tr`im \n blocurile astea 
co[covite, pline de igrasie, mizere [i nu 
suntem \n stare s` punem becuri pe scar` 
sau s` le \ntre]inem, e clar c` avem un dis-

pre] absolut nu numai pentru ora[, pentru 
ziduri, ci [i pentru cel`lalt, [i pen tru noi 
\n[ine. Sigur, Bucure[tiul este un ora[ 
aluvionar, probabil c` dou` treimi dintre 
locuitori vin de dup` r`zboi \n Bucure[ti [i 
n-au bunici sau p`rin]i aici. Ei se duc la 
]ar` ca s`-[i g`seasc` r`d` cinile [i vin 
apoi aici ca \ntr-un dormitor, ca \ntr-un 
hotel de m~na a [aptea. Se duc la slujb`, 
m`n~nc` [i se culc`, dar se simt bine 
numai \n curtea p`rinteasc` dintr-un sat.

Fiecare genera]ie d`r~m` 
ce a f`cut genera]ia trecut`

A[a a fost Bucure[tiul dintotdeauna sau 
exist` un moment de cotitur`?

Cred c` exist` un geniu inaugural la 
rom~ni. |ntr-un ora[ occidental, c~nd vine 
o nou` genera]ie, ea se a[az` al`turi, \[i 
construie[te un nou cartier, se vede dup` 
arhitectur`. La noi, toat` lumea se duce \n 
aceea[i zon` [i fiecare genera]ie d`r~m` 
ce a f`cut genera]ia trecut`. Avem un 
geniu al r`ului, a[ spune. Nici pe comuni[ti 
nu-i \mpiedica nimeni s` construiasc` 
al`turi. |ns` aproape toate centrele is-
torice din ]ar` au fost demolate de Ceau-
[escu. El a vrut s` d`r~me centrul istoric 
ca s` [tearg` memoria. Toate marile ora[e 

occidentale s-au constituit prin sate suc-
cesive care s-au a[ezat unele l~ng` altele.

La noi, toat` lumea vrea s` intre \n 
zona istoric`, cump`r` [i d`r~m` case 
vechi [i face c~te o barac` pe 7 etaje, f`r` 
nici un sens. Bucure[tiul are 30–40% su-
prafa]` neconstruit`, maidan, aici ar tre-
bui s` se construiasc`, nu pe Calea Vic-
toriei! Este o meteahn` veche la noi, 
aceast` chestie de a demola [i de a construi 
exact acolo unde au construit genera]iile 
precedente. Toat` lumea vrea \n centru, 
\n    tre Pia]a Unirii [i Pia]a Victoriei, \ntre 
Oper` [i pia]a Pake Protopopescu. Nu se 
poate. Avem alte terenuri enorme. Nu 
trebuie s` intri pe Calea Victoriei, s` 
d`r~mi Pensionul Moteanu ca s`-]i faci un 
bloc de business. A]i v`zut cazul Catedra-
lei „Sf. Iosif“ – este sinistru. Acel bloc se 
putea construi cu 500 m mai \ncolo, unde 
sunt terenuri goale, pustii, care au b`l`rii 
\nalte de 3 m. Asta e o boal`, meteahna de 
a demola ce au construit alte genera]ii, ca 
s` punem un bloc de ultima or`, pe care [i 
genera]ia urm`toare \l va demola...

Se pot educa genera]iile tinere de bu cu-
re[teni s` respecte ora[ul `sta?

De[i sunt profesor, nu cred \n pe da-
gogie. Singurul lucru bun pe care un pro-
fesor poate s` \l fac` este s` spun` copiilor 
ce s` citeasc`. Nu cred \n rupturi, \n re-
volu]ii, cred c` lucrurile se schimb` pas cu 
pas, uneori \n r`u, alteori \n bine. Dac` 

vom avea noroc, s-ar putea ca o schimbare 
s` se produc` \n 50 de ani, c~nd se va 
ridica o nou` genera]ie, crescut` \n condi]ii 
normale, adic` vor fi copiii care au f`cut 
educa]ia mai bun`, \n [coli bune, ai c`ror 
p`rin]i au o stare material` [i pot s` fie 
destul de relaxa]i ca s` stea mai mult \n 
biblioteci, s` c`l`toreasc`. Ei vor avea, 
cred, o mentalitate schimbat`. Marile ge-
nera]ii din secolul XIX care au prop`[it 
Rom~nia veneau din familii bogate care, 
de sute de ani, \[i cre[teau nivelul de edu-
ca]ie, cu fiecare genera]ie. Ei fuseser` \n 
tinere]e \n Occident, fie ca s` c`l`toreasc`, 
fie ca s` \nve]e. Dar era o \ntreag` ge-
nera]ie, nu erau doar c~]iva. Ei nu aveau 
educa]ia satului rom~nesc sau a mahalalei 
bucure[tene, ci veneau din aceast` educa-
]ie parizian`, londonez`, berlinez`, vie-
ne z`. |n acest moment, ce avem noi este 
un material de calitate slab` sau mediocr`, 
desigur, cu explica]iile istorice [tiute. Nu 
vreau s` jignesc absolut pe nimeni, dar 
am crescut \n [colile \n care am crescut, 
cu familiile s`race din care venim, cu 
c`r]ile, cu cenzura pe care am avut-o pe 
cap, cu interdic]ia de a c`l`tori. Toate 
acestea se resimt, acum se vede foarte 
bine c` nu suntem \ntregi. Avem, de pild`, 
oameni cu foarte mul]i bani, la nivel 
financiar sunt comparabili cu oricine din 

lume, dar la nivel cultural sunt la o cot` 
minimal`. Este un contrast \ntre banii 
pe care \i au [i mobilele pe care le pun \n 
cas`. N-au tablouri \n cas`, n-au gust s` 
se \mbrace, nici ei, nici nevestele. Acest 
contrast \ntre starea material` a foarte 
multora dintre cei care au reu[it dup` 
1990 [i precaritatea condi]iei lor culturale 
[i intelectuale este principala problem` a 
elitelor economice, politice [i culturale de 
ast`zi.

Bucure[ti – Strict secret 
va urma

Ve]i continua serialul Bucure[ti – Strict 
se cret?

Preg`tesc acum seria a doua, tot 32 de 
episoade. Vor fi destule din epoca de dup` 
r`zboi, vin mai aproape de lumea con tem-
poran`.

|ns` acum montez un alt film pe care 
l-am f`cut, Fuga din rai, un proiect pe 
scenariul lui Titi Popescu, despre dou` 
tentative spectaculoase de evadare din 
Rom~nia, una e[uat`, una de succes. Noi 
avem o dram` despre care nu [tim nimic: 
c~te mii de oameni care au \ncercat s` 
fug` au fost uci[i la grani]a Rom~niei? 
C~te mii de oameni au fost judeca]i [i \n -

(Continuare \n pag. 12)

Pia]a Obor \n secolul al XIX-lea
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Simpozionul interna]ional Cartea. Ro -
m~nia. Europa s-a desf`[urat, anul acesta, 
\n cadrul anivers`rii a 550 de ani de atestare 
documentar` a ora[ului Bucure[ti, organizat 
sub egida Prim`riei Capitalei. Cum s-a \n -
cadrat tematica simpozionului \n programu l 
Bucure[ti 550?

Simpozionul interna]ional intitulat 
Cartea. Rom~nia. Europa a debutat anul 
trecut, \n 2008, \n data de 20 septembrie, 
de Ziua Bucure[tilor. A fost dedicat ani-
vers`rii a 500 de ani de la prima carte 
tip`rit` pe teritoriul actual al Rom~niei: 
Liturghierul imprimat de Macarie, \n anul 
1508, cu binecuv~ntarea voievodului ]`rii, 
Radu cel Mare. A[adar, dintru \nceput 
ne-am propus s` fix`m acest simpozion \n 
memorie prin acela[i titlu [i aceea[i dat`, 
20 septembrie, Ziua Bucure[tilor. Evident, 
de fiecare dat`, dedic`m simpozionul unei 
mari anivers`ri din cadrul acelui an. 

Organizarea unei conferin]e in ter na-
]ionale de asemenea propor]ii dureaz` cel 
pu]in 6-8 luni. C~nd am dedicat sim po-
zionul acestei anivers`ri a ora[ului nu 
exista niciun program cultural preg`tit 
special pentru acest tip de eveniment. 
Integrarea simpozionului \ntr-o anumit` 
tematic` am g~ndit-o prin relevarea im-
portan]ei culturale a ora[ului Bucure[ti [i 
prin prezentarea personalit`]ii voievo-
dului Vlad }epe[.

Cum vede]i aceast` edi]ie fa]` de edi]ia 
precedent`?

A doua edi]ie a fost, \n mod natural, cu 
mult superioar` fa]` de precedenta. Greu 
a fost \nceputul. Acum, dup` o reu[it` me-
morabil`, era normal s` participe mai 
mul]i speciali[ti, \ntruc~t informa]ia a \n -
ceput s` circule \n mediile [tiin]ifice [i 
academice.

Simpozionul s-a bucurat de o larg` par ti-
cipare interna]ional`, reunind speciali[ti din 

domenii diverse: profesori universitari, is-
torici, muzeografi, reprezentan]i ai insti tu-
]iilor de cultur` din \ntreaga lume. Cum a]i 
reu[it s` aduce]i laolalt` at~tea nume de pres-
tigiu?

|n reu[ita unei organiz`ri de asemenea 
propor]ii, rolul fundamental este jucat de 
rela]ia profesional`. Marile personalit`]i 
nu r`spund unei simple invita]ii inter na-
]ionale. Tuturor oamenilor de [tiin]` tre-
buie s` le c~[tigi \ncrederea. Ei nu au 
obliga]ii fa]` de nimeni. Trebuie s` re-
cunosc c` am fost ajutat de Ioana Feodorov, 
de la Institutul de Studii Sud-Est Euro-
pene, [i de Rodica Pop [i Julieta Rotaru, 
de la Biblioteca Metropolitan` Bucure[ti.

Lucr`rile au fost structurate pe patru 
sec]iuni: Istoria [i civiliza]ia c`r]ii, 
Biblioteconomie [i [tiintele inform`rii, Eu-
ropa [i Occidentul [i Latinitatea oriental`. 
Spune]i-ne, v` rug`m, c~teva cuvinte despre 
fiecare sec]iune \n parte.

Prima sec]iune a fost [i va fi [i \n viitor 
dedicat` istoriei [i civiliza]iei c`r]ii, \n 
coordonarea general` a prof. Frederic 
Barbier, directorul Institutului de Istoria 
[i Civiliza]ia C`r]ii din Fran]a. Lucr`rile 
sus]inute \n aceast` sec]iune au fost 
dedicate, \n propor]ie cov~r[itoare, istoriei 
c`r]ii rom~ne[ti, iar \n cazul subiectelor 
privitoare la istoria universal` a c`r]ii, \n -
totdeauna s-a men]ionat rolul unui centru 
tipografic rom~nesc, cu prec`dere cel bu-
cure[tean.

A doua sec]iune a cuprins tema legat` 
de biblioteconomie [i [tiin]ele inform`rii 
[i a fost coordonat` de Rejean Savard, 
prof. la Universitatea din Montreal [i pre-
[edintele Asocia]iei Interna]ionale Fran-
cofone a Bibliotecarilor [i Documentari[-
tilor. Este o sec]iune a profesiei de bi-
bliotecar [i a institu]iei care este bibliote-
ca, unde speciali[tii au posibilitatea s` cu-

noasc` alte experien]e [i s` se realizeze 
acel mult dorit transfer de competen]e.

Penultima sec]iune, Europa [i Orien-
tul, a cuprins teme privitoare la culturile 
[i civiliza]iile orientale [i a fost coordonat` 
de prof. Jaques Legrand, pre[edintele 
Institutului Na]ional de Limbi Orientale 
Contemporane din Fran]a. Anul acesta au 
participat speciali[ti eminen]i \n acest 
domeniu [i s-a \mplinit, astfel, un g~nd al 
lui Mircea Eliade din anii 1940, g~nd pe 
care-l cunosc din dest`inuirea facut` mie 
de Constantin Noica, \n anii 1984. |n cer-
cul acestor speciali[ti din toate conti nen-
tele, numele lui Mircea Eliade este aproa-
pe singurul nume rom~nesc cunoscut. 
Spun aproape singurul, pentru c` sunt 4–
5 speciali[ti care cunosc lucr`rile semnate 
de Sergiu Al. George. |n rest, domne[te 
t`cerea neantului sau a nefiin]ei, cum \i 
pl`cea lui Constantin Noica s` spun`. Re-
gretabil` este slaba participare ro m~-
neasc`, ceea ce denot`, \n fapt, nivelul 
sc`zut, necompetitiv din ]ara noastr`. Cu 
o tradi]ie str`lucit`, format` de c`tre 
orientali[ti eminen]i, cum au fost Nicolae 
Milescu [i Dimitrie Cantemir, starea de 
ast`zi din Rom~nia este, din p`cate, 
jalnic`. Evident, exist` multe mofturi [i 
trebuie s` recunoa[tem c`, aici, suntem 
campioni. Desigur, acest simpozion le 
creeaz` acestora o stare puternic` de 
disconfort, pentru c` ei vor r`m~ne \n 
aceast` lume a globaliz`rii, undeva, pe 
malul Lacului Ciurel.

Ultima sec]iune este reprezentat` de 
tema Latinitatea oriental` [i a fost coor-
donat` de prof. Nicolae {erban Ta na[oca, 
directorul Institutului de Studii Sud-Est 
Europene din Rom~nia. Lucr`rile pre zen-
tate au f`cut referiri la istoria balcanic`, 
cu accente asupra civiliza]iei rom~ne[ti 
sud-dun`rene [i a rolului de centru cul-
tural al spiritualit`]ii ortodoxe jucat la 
Bucure[ti, timp de aproape cinci secole.

Cum vede]i viitorul c`r]ii \n epoca digital` 
actual`?

Cartea, \n format tradi]ional pe suport 
de h~rtie, nu va disp`rea \n viitorul 
apropiat, dar cu certitudine se va diminua 
drastic influen]a ei. Deja a ap`rut o ca te-
gorie de v~rst` p~n` la 16 ani care cunoa[te 
modific`ri psiho-somatice. Ace[ti tineri 
utilizeaz` numai calculatorul [i au cu 
totul alte ierarhii ale valorilor, alte repere 
axiomatice. Dar, \n ]ara noastr`, nimeni 
nu este preocupat de acest subiect care 
poate fi numit cu modestie: viitorul Ro m~-
niei. |n Occident, s-au f`cut [i se fac cer-
cet`ri [tiin]ifice [i se caut` solu]ii. Noi \n -
[ine, la Biblioteca Metropolitan` Bucu-
re[ti, am organizat, \n iunie 2009, un curs 
franco-rom~n de formare profesional` 
continu` pentru bibliotecari, curs sus]inut 
de prof. Marc Maiseunneuve, personali-
tate recunoscut` \n Fran]a. Bibliotecile 
sunt \n c`utarea unor noi forme ale dia lo-
gului cu ace[ti tineri, iar rolul biblio te ca ri-
lor va fi fundamental \n etapa urm`toare.

Care este, \n opinia dvs., at~t \n calitate de 
director general al Bibliotecii Metropolitane, 
c~t [i ca de om de cultur`, rolul c`r]ii \n 
promovarea culturii rom~ne [i a imaginii Ro-
m~niei \n Europa?

Cartea, \n cele dou` formate, pe suport 
de h~rtie [i \n format electronic, va avea [i 
\n viitor un rol fundamental pentru ima-
ginea Rom~niei.

Interviu realizat de 
CRISTINA SPåTåRELU

FLORIN ROTARU*

Un simpozion menit a 
releva importan]a cultural` 

a Bucure[tiului

* Director general, Biblioteca Metropolitan` Bucure[ti

chi[i pentru c` au \ncercat s` fug`? C~]i 
s-au \necat \n Dun`re? Cred c`, dac` am 
intra pe grani]` ca s` facem cercet`ri, am 
g`si zeci de cimitire [i morminte comune. 
Despre lucrurile astea nu se vorbe[te [i 
cred c` e una dintre marile drame ale 
Rom~niei postbelice. Eu am \ncercat acum 
c~]iva ani s` ob]in statistici despre asta, 
pentru c` toate aceste incidente se ra-
portau. F`r` succes.

Am luat dou` asemenea cazuri [i 
le-am ecranizat. E o docudram`. Se fo lo-
se[te [i de mijloacele filmului artistic, dar 
[i de cele ale documentarului. Am inter-
vievat supravie]uitorii, folosim arhiva 
etc. E foarte spectaculos. O tentativ` reu-
[it` de evadare a fost cu avionul, cu peste 
20 de persoane la bord, iar alta, nereu[it`, 
a fost simularea unei nun]i pe Dun`re, la 
Or[ova / Modova Nou`.

{i, din punct de vedere literar, ce pre-
g`ti]i?

Am terminat un nou roman. Dac` am 
scris Maestro \n aproape 6 luni (dar l-am 
purtat cu mine 10 ani), la romanul pe care 

l-am terminat acum scriu din 1992 sau 
1994, de c~nd am fost a doua oar` la 
Washington cu o burs`. Am construit un 
fel de roman ciudat, care a plecat de la un 
incident din 1990. La \nceputul lui no iem-
brie, pe c~nd eram redactor-[ef la 22, am 
fost la Moscova c~teva zile, unde se f`cea o 
\nt~lnire a directorilor de gazete s`p-
t`m~nale. Fiecare dintre invita]i a primit 
c~te un jurnalist din redac]ia rus` s` ne 
\nso]easc` prin ora[. Eu am zis: vreau s` 
merg la Mausoleul lui Lenin. Am luat 
metroul moscovit, unde am fost im-
presionat deoarece era plin de cer[etori [i 
de b`tr~ni, de mici negustori care vindeau 
te miri ce: cartofi, ceap`, icoane sau ma-
trio[ti. Mi s-a p`rut un peisaj halucinant, 
din Fellini, [i mi-am dat seama c` `sta 
n-are cum s` fie un imperiu, dac` \n 
centrul ora[ului e o asemenea mizerie [i 
s`r`cie. |n cel mai mare magazin, absolut 
pustiu, la un stand, o v~nz`toare num`ra 
cu abacul! Ideea romanului s-a n`scut \n 
momentul \n care, dup` ce am v`zut toate 
acestea, c~nd am ajuns la 20 de metri de 

mausoleu, am f`cut st~nga-mprejur [i 
i-am spus ziaristului: nu mai vreau s` v`d 
Mausoleul lui Lenin! 

Romanul acesta are o formul` ne-
practicat`. Oricum, e foarte \n apropiere 
de Urmuz [i de Cugler – Apunake. Per-
sonajele mele sunt Lenin, Brecht, Kafka, 
Freud, Tristan Tzara, Chaplin [i Picasso. 
Ele interac]ioneaz` \n roman. E cea mai 
aventuroas` idee despre roman pe care 
am practicat-o aici [i probabil c` e o carte 
pe care n-am s` pot s-o repet ca formul`. 
Cred c` un roman este [i o polemic` \n 
general cu genul romanesc, cu gramatica 
romanului, nu e doar un alt subiect pe 
care-l tratezi. Maestro a fost o melodram` 
[i am scris sub el nu „roman“, ci „me-
lodram`“. Acestui roman i-am spus „un 
basm din secolul XX“. Am terminat ro-
manul \n vara asta, dup` 15–17 ani. Am 
scris masiv la el \n 1993–1994, \n 1997–
1999, dar n-am fost mul]umit. L-am reluat 
vreo 5 ani mai t~rziu, am schimbat multe 
lucruri, l-am rea[ezat. Anul acesta, pentru 
prima dat`, am reu[it s` ajung la cap`t. A 
avut vreo 800–900 de pagini, am t`iat, 
cum fac la film (este o tehnic` cine ma-
tografic`), [i acum are undeva la 550 
pagini. Este cea mai \ndr`znea]` formul` 
pe care am \ncercat-o vreodat`, cu at~t 

mai mult cu c~t am avut impresia c` 
m-arunc \n gol. Nu e de nic`ieri.

C~nd o s` ias` acest roman nou?
Nu vreau s` m` gr`besc. |ntre scrierea 

romanului meu Playback [i publicarea lui 
s-au scurs 16 ani. Sigur c` pl`te[ti pre]ul 
c` nu mai e at~t de fierbinte [i lumea nu 
mai sare \n sus, dar, pe de alt` parte, 
r`m~ne aspectul clasic al lui: el se a[az` 
mai temeinic. A stat \n sertare mult` 
vreme, puteam s`-l public \n prima va-
riant`, din 1999. A mai avut dou` versiuni 
[i abia asta e cea care m-a mul]umit. Nu 
m` gr`besc s`-l dau spre publicare. A[tept 
editorii. A[ vrea s`-l public la anul. Trebuie 
s` v` spun c` au ap`rut edituri din str` i-
n`tate care [tiu despre el [i mi-au cerut 
fragmente, ceea ce nu s-a \nt~mplat \nc` 
la Bucure[ti. Am acelea[i reticen]e. Nu 
v`d de ce ar trebui s` apar` acum. Nu sunt 
curios s` v`d reac]ia prietenilor sau a cri-
ticilor. A[ vrea mai cur~nd s` am reac]ia 
publicului. Mi-a spus cineva c` e mult 
prea sofisticat, de[i eu am \ncercat s` fac o 
poveste foarte simpl` [i foarte hazoas`. 
Sper ca pe fiecare pagin` cititorul s` iz-
bucneasc` \n r~s. Mai mult nu-mi doresc.

Interviu realizat de 
RåZVAN BRåILEANU

Bucure[ti – Strict secret... 
(Urmare din pag. 11)

Bucure[ti – 550
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La 40 de ani, Dan Lungu este un scri i-
tor profesionist complet: poet la debutul 
editorial, apoi autor apreciat de proz` 
scurt`, de romane [i piese de teatru, eseist, 
fost lider de opinie în gruparea ie[ean` 
Club 8, fost redactor la revista Timpul [i 
actualmente redactor al revistei pariziene 
Au Sud de l‘Est, el a devenit, împreun` cu 
Filip Florian, cel mai tradus scriitor român 
al promo]iei afirmate în ultimul deceniu. 
Demersul s`u literar e coextensiv celui al 
universitarului – sociolog de [coal` nou`, 
preocupat de investigarea mecanismelor 
sistemului comunist [i a efectelor sale în 
planul existen]ei sociale cotidiene. |n plus, 
lucru demn de apreciat, Dan Lungu are 
h`rnicia [i consecven]a pe termen lung a 
autorului care-[i construie[te, pas cu pas, 
o oper`, adapt~ndu-[i proiectul personal 
la orizonturile de a[teptare ale pie]ei 
interne [i externe. S-a spus deja c` scrisul 
s`u reprezint` un avatar al „micro rea lis-
mului social“ optzecist, minus componen-
ta experimentalist-textualist`. A fost în-
deajuns subliniat` [i calitatea de me se-
ria[ riguros, eficient [i pragmatic a 
prozatorului „cu am`nuntul“. Ar mai fi de 
ad`ugat refuzul sistematic al auto bio gra-
fismului în favoarea observa]iei exterioa-
re (dublate de empatie) [i a document`rii 
„de teren“ despre mediile investigate 
narativ. Pe de alt` parte, succesul la ex-
port nu poate substitui anumite neajun-
suri de fabrica]ie: cu tot cehovianismul lor 
subtil, textele de p~n` acum ale lui Dan 
Lungu nu au for]a [i complexitatea ne-
cesare pentru a dep`[i o zon`, biblic vor-
bind, „nici rece, nici fierbinte“ a literaturii; 
un bun scriitor middle class, a[adar. E 
aproape sigur c`, lucid cum îl [tim, autorul 
va fi realizat acest lucru: cel mai recent 
volum ni-l arat` în plin proces de schim-
bare la fa]` – [i de upgradare...

Nu cred a gre[i v`z~nd în Cum s` ui]i o 
femeie primul veritabil roman al lui Dan 
Lungu. At~t micul decameron al suburbiei 
posdecembriste din Raiul g`inilor. Fals 
roman de zvonuri [i mistere, c~t [i microisto-
ria femeii „ostalgice“ din Sînt o bab` co-
munist`! erau mai mult ni[te extensii de 
povestiri, abil lucrate [i cu multe merite, 
desigur, dar f`r` consisten]a unui autentic 
edificiu romanesc [i f`r` intensitatea 
menit` a le ridica la puterea prozei „ma-
jore“. Cresc~nd sensibil miza, volumul de 
fa]` pluseaz` [i la capitolul cantitate (380 
de pagini), [i la acela al complexit`]ii 
compozi]ionale (nara]iune pe mai multe 
paliere, cu deschideri multiple...), [i la cel 
al „picturii de medii sociale“ (mult mai 
diverse, de la cele gazet`re[ti la comu ni-
t`]ile neoprotestante, de la privilegia]ii 
anilor ‘80 la rata]ii anilor 2000...), [i la cel 
tematic (sunt ]intite dintr-un foc trei teme 
grele: dragostea, alienarea contemporan` 
[i convertirea religioas`). Prea „diurn“ în 
volumele anterioare, Dan Lungu atac` 
acum decis teritorii „nocturne“, incon tro-
labile, destabilizante ale existen]ei.

Cum s` ui]i o femeie evolueaz` pe dou` 
planuri principale, alternante [i aparent 
convergente, c`rora li se asociaz` la un 
moment dat [i perspectiva femeii care 
trebuie uitat`... Prima partitur` – per-
spectiva subiectiv`, la persoana I – îi 
apar]ine lui Andi, un ziarist înc` t~n`r, 
p`r`sit inexplicabil de iubita lui Marga [i 
încerc~nd s`-[i aminteasc` toate detaliile 
rela]iei lor pentru a se vindeca de ea. Cea 
de-a doua – la persoana a III-a, obiectiv` 

[i omniscient` prin urmare – îl surprinde 
pe acela[i Andi într-un moment ulterior, 
p`r`sindu-[i din motive pecuniare gar-
soniera închiriat`, pentru a fi ad`postit, o 
vreme, în locuin]a unui prezbiter adventist 
care-l introduce în via]a comunit`]ii sale. 
Exist` [i dou` capitole adiacente în care 
Marga, devenit` nu numai iubit`, ci [i 
coleg` de serviciu a lui Andi, îi relateaz` 
acestuia – într-un stil „feminin“ foarte 
scriptic... – propria copil`rie [i adoles-
cen  ]`: juna frumuse]e enigmatic` [i ego-
centric`, înnebunit` dup` cosmetice [i cu 
o în ]elegere aparte pentru umanitatea ve-
de telor pop, apare acum în ipostaza unei 
fete de [tab comunist, aruncate într-o 
existen   ]` pe care nu o în]elege.

Cele dou` mari planuri narative pun 
fa]` în fa]` dou` lumi complet divergente, 
incompatibile: lumea presei cotidiene, lu-
me a efemerului prin excelen]`, [i co mu ni-
tatea cre[tinilor adventi[ti, care tr`ie[te 

dup` regulile de acum 2000 de ani, nu în 
acord cu prezentul (post)modern. C` Dan 
Lungu încearc` s` fac` pasul spre alt tip 
de proz` dec~t cel cu care ne-a obi[nuit 
deja o arat` inclusiv modific`rile de 
registru stilistic: tonul sec, vag mucalit 
las` treptat locul unui registru aproape 
expresionist, fracturat, uneori vag ha lu-
cinatoriu, suger~nd degringolada psihic` 
[i nelini[tea metafizic` a protagonistului. 
Cele c~teva pasaje mizerabiliste de tip 
Cheta la flegm` (v. scena uciderii melcilor 
din veceurile adolescen]ei lui Andi) nu fac 
dec~t s` confirme acest lucru. Exist` îns` 
[i alte indicii ale reorient`rii prozastice. 
Prezen]` constant` în romanele politice 
ale anilor ’60–’70, jurnalistul revine acum 
ca erou central de pe coordonatele noului 
mileniu, de[i „c`utarea“ lui nu mai vizeaz` 
dezv`luirea unor adev`ruri abstracte, ci 
în]elesul intim al unei iubiri pierdute [i 
posibilit`]ile de a o „uita“ prin schimbarea 
radical` a vie]ii. Romanul de dragoste 
dintre Andi [i Marga începe de fapt cu 
plecarea celei din urm`, fiind tr`it ca 
absen]` [i retr`it ca rememorare, iar 
apari]ia [i dispari]ia la fel de inexplicabile 
a Marg`i din via]a prematur blazatului 
jurnalist aduc un halou de mister gen 
Eliade, cu un benign gr`unte melo.

Un dramatism autentic al relat`rii 
înt~lnim mai ales în episodul înt~lnirii 
Marg`i la un chef cu studen]i basarabeni, 
unde simularea de c`tre t~n`ra femeie a 
îndr`gostirii de taciturnul Andi îi serve[te 
drept artificiu pentru a sc`pa de fostul 
iubit venit s` o supravegheze. Ulterior, 
mimarea de conjunctur` a dragostei cu 
noul ales se va transforma în dragoste 
efectiv`, p~n` c~nd eroina decide, brusc, 
s` întrerup` jocul. Dar rela]ia dintre 
Marga [i Andi pare mai mult un pretext 
narativ pentru ceea ce va s` vin`: minus 
începutul [i sf~r[itul, istoria iubirii lor se 
arat` a fi cu totul mediocr`, mult sub 
nivelul celei anterioare dintre Andi [i al-
coolica, autodistructiva boem` Luana. 
Totu[i, chiar dac` imaginea Marg`i e 
foarte light, faptul nu poate fi trecut 
neap`rat – cum afirm` Adriana Stan – în 
contul nerealiz`rilor autorului. Descrierile 
izmenit-kitschoase de genul „c`rni]` 
moale [i ochi turcoaz, buze zemoase [i 
din]uci r~z`re]i. S~ni c~rni [i o pereche de 
craci de s` zv~rli cu basca în felinare“ îi 
apar]in, totu[i, lui Andi. În schimb, t~n`ra 
devine cu adev`rat conving`toare, literar 
vorbind, atunci c~nd î[i evoc` trecutul 
familial [i educa]ia sentimental` din anii 
‘80. Al`turi de partitura confesiv` a 
Marg`i, alte reu[ite vizibile ale romanului 
sunt: 1) extraordinarul capitol despre 
spitalul de boli mintale unde e[ueaz` 
Luana (\n treac`t fie spus, secven]a ar 
putea constitui un punct de pornire pentru 
un roman despre dragoste, alcool [i ne-
bunie...); 2) tot ce ]ine de prezen]a lui Andi 
în interiorul comunit`]ii adventiste, cul-
min~nd cu personajul Set (un profesor de 
matematic` v`duv) [i cu impresionanta 
lui istorie de via]`, suprapus` credibil 
istoriei poc`i]ilor din Moldova ultimului 
secol. Dincolo de asta, exist` destule sub-
tilit`]i de observa]ie psihologic` [i com-
portamental`, destule situa]ii surprinse 
cu m~n` de prozator matur [i versat. La 
pasivul nara]iunii intr` în schimb anumi-
te digresiuni parazitare (cum ar fi re-
memorarea unui episod din liceu despre 
uciderea melcilor de pe pere]ii closetelor) 
[i aproape tot ce ]ine de mediile jurnalistice 
(corect descrise, dar previzibil [i plat, pur 
exterior). Am amintit deja de imaginea 
light a Marg`i, femeia alc`tuit` din fru-
muse]e tip Barbie, shopping [i piele tra-
tat` cu jojoba. Dar Andi însu[i, în ipostaza 
de jurnalist, e un personaj destul de plat... 
Abia muta]ia sa existen]ial` – inclusiv cea 
locativ`! – salveaz` volumul, d~nd sub-
stan]`, anvergur` problematic` [i relief 
unui roman care, pe latura lui „de dra-
goste“, p`rea condamnat la un statut cel 
mult onorabil... P`r`sit de iubit` – o 
femeie deloc fatal`, dar care [tie c~nd s` 
apar` [i s` dispar` – jurnalistul va fi 
relansat pe coordonatele unei aventuri 
existen]iale pasionante. Import` prea 
pu]in de ce [i unde a plecat Marga (la 
sf~r[itul c`r]ii, Andi descoper` pe mes-
senger-ul unei colege de serviciu, Larisa, 
un nickname – „margarina“ – cu replici 
elocvente: „mai las` tzigara, fata!“, „pa! 
pa! plange bebe“ [.a.m.d.). Ceea ce contea-
 z` e faptul c`, plec~nd, Andi devine pro-
tagonistul unui remarcabil roman despre 
via]a într-o comunitate neoprotestant`. 
Tentative de explorare literar` a unor 
zone religioase marginale au mai existat 
în proza noastr` de dat` recent`, de la 
imaginea sectelor din Cele mai frumoase 

creiere de Silviu Gherman la aceea, mai 
elaborat`, a iehovi[tilor din ultimul roman 
al lui Daniel B`nulescu; ele sunt îns` fie 
prea [arjate, fie colaterale. Aduc~nd 
lumea adventi[tilor în prim-plan (o lume 
cu care „ethosul întreprinz`tor“ al auto-
rului are ceva afinit`]i...), Dan Lungu reu-
[e[te o performan]` narativ` prin frus-
trarea inteligent` a a[tept`rilor cititoru-
lui [i prin complexitatea verosimil` a 
reprezent`rii unei mediu aparte, cumva 
exotic, lesne de caricaturizat dar greu de 
în]eles din afar`. „Poc`i]ii“ nu sunt nici 
caricaturiza]i, nici idealiza]i, iar perso-
najul Set nu e redus la cli[eu: departe de a 
fi un formalist bigot, el apare ca un om 
obi[nuit, sfios [i în]eleg`tor fa]` de 
c~rcotelile sceptice, uneori veninoase sau 
agresive ale oaspetelui s`u. E, în plus, un 
ins generos [i un cre[tin autentic, chinuit 
de dilemele propriului destin [i de vul-
nerabilitatea propriei credin]e, un „pe-
dagog“ r`bd`tor [i plin de tact, care nu-[i 
impune crezul [i care î[i ajut` aproapele 
f`r` a cere nimic în schimb. Scenele din 
via]a comunit`]ii adventiste sunt, de ase-
menea, prezentate f`r` tezism [i f`r` 
ispita alunec`rii în [ablon, iar „demas-
carea“ furioas` de c`tre Andi a unor 
grote[ti manuale de evanghelizare („`sta 
e manual pentru securi[ti... pentru infil-
trarea spionilor, dragul meu...“) ]ine de 
acela[i cod al verosimilit`]ii. În orice caz, 
nu documentarea „pe teren“ în comunit`-
]ile neoprotestante din România consti-
tuie principalul avantaj al lui Dan Lungu 
(de[i sociologul ie[ean le-a studiat în dea-
proape, dup` cum singur declar`), ci ati-
tudinea comprehensiv` a scriitorului fa]` 
de per sonajele sale, capacitatea lui de a le 
privi deopotriv` empatic [i critic uma ni-
tatea [i de a le pune într-o ecua]ie epic` 
valabil`, plin` de naturale]e. Maxima in-
tensitate emo]ional` e atins` în scena în 
care „fra]ii“ (al`turi de scepticul Andi, în-
so]itorul lor de ocazie) sunt b`tu]i [i umi-
li]i de o ga[c` de ciobani ortodoc[i din     tr-un 
sat montan, în timpul unei c`l`torii pri-
lejuite de par ticiparea la o înmorm~ntare. 
Expresiv` [i credibil` este [i neîn]elegerea 
sarcastic` a lui Andi fa]` de „poc`i]i“, 
vehement` la începutul coabit`rii cu ei, 
dar tot mai fragilizat` pe parcurs sub 
loviturile unui destin c`ruia protagonistul 
înva]` s`-i citeasc` semnele... Acest proces 
de erodare a vechilor certitudini constituie, 
f`r` doar [i poate, axul romanului. Re-
zist~nd (de la un punct încolo cu disperare) 
ispitei unei convertiri ce i-ar fi r`sturnat 
întreg modul de via]`, Andi apare la final 
abia în drum spre un astfel de gest, inapt 
deocamdat` s` renun]e la singur`tatea 
unei vie]i la limit`, nesigure [i angoasante, 
în favoarea unei „vie]i noi“, fortificate de 
stabilitatea credin]ei [i de regulile stricte 
ale co munit`]ii adventiste. Lec]ia pe care 
o înva]` de la „poc`i]i“ jurnalistul e aceea 
a accept`rii propriei alterit`]i, capacitatea 
de a se privi pe sine ca pe un altul [i de a se 
judeca din afar` („Nici nu b`nuiam c` de a 
doua zi avem s` fiu mai pu]in singur. Mai 
mult de at~t, c` în cur~nd voi putea vorbi 
despre «eu» ca despre «el», c` aveam s` 
încep s-o uit cu adev`rat pe Marga“).

Un lucru mi se pare evident: prin noul 
s`u volum, Dan Lungu iese din categoria 
prozatorilor middle-class [i urc` în upper 
middle-class, c`p`t~nd „greutate“ ca ro-
mancier. Nu-i r`m~ne dec~t s`-[i conso-
lideze pozi]ia cucerit`.

PAULCERNAT

Schimbarea la fa]`

Dan Lungu, Cum s` ui]i o femeie, 
Editura Polirom, Colec]ia „Fiction Ltd.“, 

Ia[i, 2009, 394 p.
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- Nu mai fug!, ]ip` pu[tiul [i merge 
smucit, cu p`l`ria \nflorat` pe-o parte.

Mama a decis c` vor pleca acas`. |l 
]ine de \ncheietura m~inii [i-l poart` ca 
pe un inculpat:

- Numai, gata! P`i de c~nd ai venit tot 
fugi, [i fugi, \ncontinuu, \ncontinuu!

- Nu mai fac... Nu mai fuuug!
Dar decizia r`m~ne definitiv`. Cei doi 

traverseaz` parcul pe l~ng` balansoar [i 
tobogane, apoi se \ndreapt` spre ie[irea 
din Ci[migiu.

Pe puntea din lemn, la intersec]ia 
dintre rampele de urcare, o feti]` tuns` \n 
unghiuri drepte, p~n` la baza g~tului, cu 
un breton ciuntit [i o rochie forfecat` \n 
stilul hainelor din Familia Flinstone, s-a 
numit singur` Povestitoarea [i Re gi zoa-
rea \nt~mpl`rii. Acum alege personajele:

- Cine vrea s` fie Prin]es`?
Trei m~ini sunt \n aer. Balaurul este 

deja ales [i f`r` ocupa]ie, a[a c` i se pre-
zint` victima:

- Balaure, treci dup` ea.
T~n`ra domni]` [i bestia \n miniatur` 

urc` spre turnul de filde[ – un p`trat 
acoperit cu o cupol` din plastic, ro[ie – 
din care se z`re[te un drum pr`p`stios [i 
[erpuit, descris de tobogan.

- Ne mai trebuie un prin] ca s-o sal-
veze pe Prin]esa C`p[unic`.

Povestitoarea se uit` \n jur [i nu 
g`se[te niciunul potrivit. Coboar` de pe 
punte, face un ocol cu privirea [i se \n -
dreapt` spre un b`ie]el care sap` de zor 
cu lop`]ica \n nisip. B`ie]elul \[i ridic` 
ochii alba[tri [i o prive[te cu gura \n -
tredeschis`. Povestitoarea se apleac` [i \l 
\ntreab`:

- B`ie]el, vrei s` fii prin]?
B`ie]elul r`m~ne neclintit, uimit de 

a[a o propunere. Mama must`ce[te \n 
spatele lui, dar nu intervine.

Povestitoarea mai \ncearc` o dat`, \m -
preun~ndu-[i m~inile. |i spune:

- Hai, vrei?
B`ie]elul abia clipe[te. R`m~ne pe 

g~nduri, a[a c` feti]a se \ntoarce pe pun-
te. Acolo o a[teapt` una din blondele r`-
mase nedistribuite:

- Tu o s` fii servitoarea. Asta a mai 
r`mas.

|n mijlocul locului de joac`, apare o 
creatur` cu bust generos, bra]e viguroase 
[i cu vreo zece capete mai \nalt` dec~t 
copiii. |[i trece greutatea de pe un picior 
pe altul [i scoate balona[e pe gur`. Sufl` 
printr-un cerc pe care mai \nt~i \l in-
troduce \ntr-o licoare magic`: detergent 
de vase diluat cu ap`. Tutunul i-a sl`bit 
puterea vocii, dar se str`duie[te s` se 
fac` auzit` de c~t mai mul]i:

- Mingiu]eee! Balona[eeee!

Copiii sparg repede bulele [i se \ntorc 
la treburile lor. Singurul care r`m~ne 
ferm pe pozi]ii, \n a[teptarea unei noi 
runde, este Super-Man, \mbr`cat \ntr-un 

tricou care-i poart` numele de erou [i 
\nar mat cu o sabie-balon mult mai pu-
ternic` dec~t efemeridele astea plutitoare. 
Le pune \n gard` cu un sunet de atac, 
apoi se \nal]` [i le str`punge cu arma 
mortal`. Creatura prive[te \n jur cum 
mor armate \ntregi de baloane degeaba.

Continu` plictisit`:
- Balona[eee, miungiu]ee, modelinoo, 

Yo-Yo!
Nimeni nu pare interesat de muni]ia 

ei. Normal, toat` lumea vede c` Super-
Man e mai tare.

Din partea opus`, se aude o voce pi ]i-
g`iat`:

- Apare Batman-Super-Liliacul!
De fapt, e cel mult Robin ascuns \n 

spatele unei m`[ti albastre, pictate. El e 
ast`zi discipolul C`pitanului Hook, o mo-
g~ldea]` blond` cu picioare str~mbe [i 
ochi de basset. C`pitanul [i-a reg`sit ar-
ma \n nisip.

- D`-mi mie `la.
Maestrul \ns` consider` c` Robin nu e 

\nc` preg`tit:
- Prietene, \i spune C`pitanul, trebuie 

s`-l ]ii bine. E un cu]it.
Niciunul din ei nu pare s` vad` c` 

vorbesc despre ceea ce a mai r`mas din  -
tr-o vat` pe b`].

Robin vrea s`-[i demonstreze puterea. 
Apuc` de jos o frunz` de vi]` de vie din 
care \ncepe s` smulg` buc`]i, plin de \n -
d~rjire.

- A[a, prietene, \l \ncurajeaz` Hook cu 
admira]ie. A[a, Batman, rupe-o. P~n` nu 
mai r`m~ne nimic. Trebuie s` ias` mai 
bine.

Robin nu mai las` dec~t codi]a din 
frunz`. E pe drumul cel bun.

La 20:17, mama trece pe l~ng` puntea 
din lemn colorat` \n ro[u [i albastru, \n 
fa]a c`reia se afl`, pe jos, aruncate \n 
dezordine, o pereche de sandale, un ruc-
sac, o sticl` cu ap` de un litru [i o lo-
p`]ic`. Strig`, cu ochii la obiecte:

- Izabelaaa! Izabelaaa!
Din fa]` alearg` Izabela. Descul]`, cu 

p`rul s`lt~nd, prins \n coad`, pe spate.
- Hai acas`, \i spune mama.
Izabela pune o fa]` de condamnat`. |[i 

\ncearc` norocul pe o voce miorl`it` de 
pisic` ajuns` la mila oamenilor din 
pozi]ia ei de aristocrat`.

- Hai mai stai un pic!
- P`i tu [tii c~t e ceasul? P~n` ajun-

gem acas` se face nou`.
- Uite, \nc` at~ta.
Adic` at~t c~t ar \nc`pea \n palmele ei 

mici, unite. Apoi z~mbe[te [i se \ntoarce 
spre scr~nciob, cu t`lpile goale s`lt~nd \n 
nisip.

Tata urc` cu Eliza de m~n`, pe punte. 
Au de traversat o zon` de conflict:

- Nu, dragule, nu e frumos s` v` 
bate]i!, intervine el.

Conflictul se opre[te pentru moment, 

p~n` la trecerea vizitatorilor.
- De data asta mergi cu tati, \i spune 

Elizei.
Au ajuns sus, \n punctul de unde se 

coboar` pe tobogan. |n fa]a Elizei se casc` 
un drum \nalt, alunecos [i \n spiral`. Nu 
are curaj s` se a[eze. |n cele din urm` se 
apleac`. Capul ei mic dispare \n spatele 
pere]ilor, dar r`m~ne pe loc. Tati se a[az` 
[i el pe vine [i o ia \n bra]e:

- Nevast`, vezi c` vin!
Pornesc am~ndoi la vale. Mami \i [i 

a[teapt` la baz`, cu geanta pe um`r [i 
plasa \n m~n`. Tati ]ip` de entuziasm cu 
genunchii ridica]i. Din scorbura format` 
de unirea picioarelor, Eliza r~de s`n`tos.

A doua oar`, tati urc` cu ea, dar Eliza 
trebuie s` coboare singur`. O avertizeaz` 
de jos. {i din nou \n fa]a liniei de start. 
Eliza nu porne[te. Tati se arunc` \n fa]a 
ei.

- Maria, prinde-m`!
- Cristi, ai grij`, \i strig` Maria de jos, 

m~ndr` [i jenat` \n acela[i timp.
Tati a aterizat, dar Eliza nu se con-

vinge s` alunece. De jos, mami [i tati \i 
scandeaz` numele:

- Hai, E-li-za! Hai, E-li-za!
Feti]a porne[te \ntr-o pozi]ie chinuit`, 

cu spatele aproape lipit de tobogan, 
m~inile ]inute \n disperare de pere]i, un 
picior \n lateral [i unul de-a lungul liniei 
de cobor~re. La fiecare din cele dou` 
curbe, zulufii blonzi \i vin \n fa]`. Are o 
aterizare u[oar` [i \n siguran]`.

Mami [i tati sunt \nc~nta]i. Eliza \[i 
prime[te felicit`rile [i apoi se urc` sin gu-
 r` pe trepte. {i \nc` o dat`. {i \nc` o dat`.

C`pitanul Hook e r`nit. S-a \mpiedicat 
[i a c`zut cu picioarele printre z`brelele 
gardului de fier care desparte zona cu 
nisip de cea cu pietri[. Mama vine la 
recuperare \mpreun` cu fratele cel mic [i 
mozolit de ciocolat` pe la gur`. |l str~nge 
de pe jos [i-l [terge de praf.

Hook are o fa]` schimonosit`. Alura 
lui de maestru s-a dus pe apa s~mbetei. 
Abia merge, iar m~inile \i at~rn` \n 
laterale de parc` ar fi o p`pu[` pe sfori. 
Parc` a uitat ceva. S` pl~ng`. |[i aduce 

aminte dup` c~teva secunde [i \ncerc`ri 
repetate de stoarcere a lacrimilor. Fratele 
cel mic \i poart` acum cu]itul. |l ]ine cu 
lama \n jos, ca un uciga[. Pare fioros [i cu 
siguran]` petele de ciocolat` de pe fa]` 
sunt ceea ce a mai r`mas din victimele 
lui. El trebuie s` aib` un respect aparte 
pentru Hook cel aflat \n suferin]`, a[a c` 
decide s`-l urmeze \ntocmai. Se pune pe 
pl~ns. Mama \l ia \n bra]e [i \l \mbarc` \n 
c`rucior, \i pune centura de siguran]` [i 
p`r`se[te terenul de lupt`. Hook \i ur-
meaz` [chiop`t~nd. Se uit` \n jur dup` 
Ro bin [i \[i aminte[te tot mai rar s` 
pl~ng`.

Dincolo de gardul din fier, un pu[ti 
brunet cu pielea m`slinie se \ndreapt` 
gr`bit dinspre banca pe care st` a[ezat` 
bunica \nspre tobogan. Trage cu disperare 
de marginile tricoului, \n lateral [i \n -
cearc` s`-l lungeasc` dincolo de [ortul 
albastru. Se uit` des \n spate, atent s` 
nu-l vad` cineva. Din urm` vine prietena 
lui de joac`, cu spatele lat, umeri ridica]i 
[i bra]ele aproape lipite de trunchi. |l 
asigur` c` acoperirea este garantat`:

- Merg \n spatele t`u, merg \n spatele 
t`u.

Dar pu[tiul renun]` s` se ca]ere p~n` 
sus. E prea riscant [i prea mult` lume.

- E[ti un fi]os, \i spune feti]a sup`rat` 
c` trebuie s` alunece singur` pe tobogan.

|n ultima secund`, b`iatul ajunge din 
c~]iva pa[i sus, se uit` circumspect \n jur 
[i se arunc` dup` ea.

- Nu se mai vede, Gabi!, \i strig` cea 
care-l apostrofase mai \nainte.

{i ]u[ti pe rampa de lansare din nou.
B`iatul ridic` de cap`tul de sus al 

[ortului [i \l \ndeas` sub elastic ca s`-i 
fixeze pozi]ia. Apoi \ntoarce spatele c`tre 
feti]` [i o \ntreab`:

- Se mai vede?
Printr-o cr`p`tur` a [ortului, acum 

plisat, se z`re[te o bucat` din slipul lui 
por tocaliu, de lungimea unui deget.

- Nu se mai vede, \l minte ea cu 
neru[inare. Acum ne distr`m?

Gabi urc` din nou treptele din lemn, 
cu spatele adus [i fundul \n sus. Duce des 
m~na la spate.

I-au plesnit pantalonii de-at~ta joac`.
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pe felia lui at~t de orgolios.
|n Bucure[ti exist` [i centre culturale pe sectoare. Cum 

colabora]i cu acestea?
Uneori bine, alteori mai pu]in bine, alteori deloc, 

fiindc` sunt multe orgolii la mijloc. {i apoi, mai e [i in-
terferen]a politicului, care stric` multe din ceea ce ar 
putea face oamenii liberi de aceste obliga]ii.

Fiindc` vorbim de istoria Bucure[tiului la aceast` ani-
versare, se cuvine s` ne g~ndim [i la istoria ARCUB. Cum \i 
aprecia]i evolu]ia?

ARCUB, Centrul de Proiecte Culturale al Capitalei, a 
luat fiin]` în 1996. Iar eu sunt aici din 1999. Ini]ial, 
înfiin]area acestui centru de proiecte e legat` de mi[carea 
independent` din Bucure[ti. Apari]ia ONG-urilor care 
aveau nevoie de sprijin financiar a impus cumva crearea 
acestui centru. Prim`ria nu avea, legal, posibilitatea de-
rul`rii fondurilor spre ONG. Avea nevoie de un operator. 
Deci, ini]ial, ARCUB a fost un derulator de fonduri. U[or, 
u[or, am început s` ini]iem [i programe proprii. De c~]iva 
ani am dezvoltat latura de organizare de evenimente, 
care e foarte important` din perspectiva elabor`rii unor 
politici culturale. P~n` acum am func]ionat ca [i celelalte 
institu]ii culturale, nu ne-am erijat în oameni de 
concep]ie. Dar simt nevoia s` o facem pe viitor. Mai ales 
c` se înt~mpl` s` ne suprapunem peste evenimente si-
milare ale altor institu]ii ale Capitalei (exemplu, Fes-
tivalul de teatru de strad`, care s-a suprapus pe Festivalul 

Circului). E necesar s` ne concepem propriile evenimente 
[i strategii. E necesar` o mai bun` coordonare [i o 
coeren]`, o viziune la nivelul Capitalei, din punctul de 
vedere al evenimentelor cultural-artistice. Spre folosul 
publicului.

Poate aceste lucruri ar trebui s` le regleze Comisia de 
Cultur` din cadrul Consiliului General al Capitalei? {i, fiindc` 
vorbim de istoria Bucure[tilor [i a oamenilor lui, ar trebui 
poate s` lupt`m mai mult cu \nclina]ia noastr` proverbial` 
spre dezordine balcanic`...

{i asta, [i mai ales acea mentalitate cu capra vecinului. 
C~nd cineva vrea s` fac` ceva... Primarul Oprescu spune 
chiar c` în acest sens „am evoluat“. Acum se spune „s` 
moar` vecinul ca s`-i iei capra“. Eu îns` refuz s` cred în 
acest folclor. Am fost la Budapesta, de ziua lor na]ional`, 
[i c~nd am v`zut în bro[ura lor gen B24 c~te evenimente 
sunt, m-am g~ndit: uite, [i cu asta po]i aduce turi[ti. 
Dac` te duci într-un ora[ mort din punct de vedere 
cultural, poate s` fie el c~t de frumos, n-ai aceea[i 
impresie. M-a sup`rat c`, în ultima vreme, c~nd a fost 
vorba de unele excese în cheltuirea banilor publici, a 
început acea campanie împotriva fes tivalurilor [i a 
evenimentelor organizate de municipalitate. Uit~nd pe 
moment c` [i acestea î[i au eficien]a lor eco nomic`. Ca 
întotdeauna, noi s`rim dintr-o extrem` în alta. Sper s` 
nu! Dar [i aici e vorba de politic` [i de felul în care 
func]ioneaz` institu]iile statului. Pentru c`, dac` ai 

buget doar în aprilie, ce po]i s` mai faci? |n str`in`tate 
se lucrea  z` pe proiecte multianuale. La noi e pom pierism, 
pe principiul c` iese [i a[a... dar cu ce pre]! Am organizat 
multe evenimente f`r` bani, a[tept~nd bugetul [i 
str~ng~nd din din]i. E e un dans pe s~rm` periculos care 
nu-]i permite strategii, proiec]ie, perspectiv`, coeren]` 
etc... {i care te mai poate [i îmboln`vi de prea mult` adre-
nalin`.

Vi s-a \nt~mplat s` r`m~ne]i descoperit`, adic` s` nu vin` 
banii pe care conta]i \n rea lizarea unor evenimente?

P~n` acum nu, dar nu e o garan]ie. Av~nd în vedere 
situa]ia financiar` de criz`, orice e posibil. Mai ales c` 
aprob`rile trec prin diferite comisii.

|n mod natural, s-ar cuveni s` \ncepe]i preg`tirea edi]iei 
viitoare a Zilelor Bu cu re[ tiului \nc` de pe acum.

A[a e. Evenimentele ar trebui s` continue firesc. Dar 
noi nu [tim ce se în t~mpl` m~ine. Anul trecut, ARCUB a 
func]ionat pe bugetul Videanu. Ulterior s-au a[ezat 
lucrurile [i cu noua conducere, dar p~n` atunci am trecut 
prin mari mo mente de incertitudine. Am avut noroc c` 
noul primar ne este favorabil, fiindc` la Roma, de 
exemplu, c~nd s-a schimbat pri marul, Noaptea alb` a 
ora[ului, care e un eveniment dintr-un lan] european, a 
fost suprimat`. Noului primar nu i-a mai pl`cut ideea. 
Ingerin]a politicului, cum se vede, e omniprezent`. {i 
face mult r`u. Sper`m ca toate evenimentele noastre de 
tradi]ie, care merit` [i au avut succes, s` poat` continua. 
M` g~ndesc, de pild`, la Festivalul Wiener Music-Film-
Fest, pe care l-am f`cut în colaborare cu Viena încep~nd 
din Anul Mozart, pe care l-am dorit continuat cu un 
festival de jazz. {i altele asemenea.

V` dorim succes!

Interviu realizat de DOINA PAPP  

Zilele Bucure[tiului  la cea de-a 550-a 
aniversare a ora[ului

(Urmare din pag. 16)

BIANCA BUR}A-CERNAT

Pentru o reconsiderare a 
„prozei obiective“

Doina Ru[ti a debutat ca prozatoare 
abia \n 2004, cu Omule]ul ro[u, public~nd 
\n    tr-un interval de numai cinci ani patru 
romane. E o performan]`, [i nu doar una 
cantitativ`, pentru c` autoarea, de[i com-
pune − cum b`nuiesc − cu mare u[urin]`, 
nu se num`r` printre scriitorii de c`r]i \n 
serie, productivi \n detrimentul artisti ci-
t`]ii, nu se „repet`“ de la un volum la al-
tul, nu arunc` pe pia]` carte dup` carte 
dintr-o simpl` ambi]ie a succesului. Doina 
Ru[ti se distinge \n proza ultimilor ani, \n -
tre altele, prin aceea c` reu[e[te s` \n  tru-
neasc` dou` calit`]i pe care, \n general, le 
reg`sim rareori la unul [i acela[i prozator: 
scrie bine [i totodat` are constan]`; a[a 
cum a evoluat p~n` acum, las` impresia 
c` posed` energia necesar` pentru a par-
ticipa la o curs` lung`, la o prob` de ma-
raton. Cu adev`rat „motivat`“, consec-
vent` cu propriul proiect − ce const`, mi se 
pare, \n a spune c~t mai multe lucruri, [i 
\n chipuri c~t mai variate, despre lumea 
\n care tr`ie[te −, autoarea \n discu]ie nu 
pierde vremea cu lamenta]ii despre c~t de 
greu \i e scriitorului rom~n al zilelor 
noastre s` g`seasc` timp ([i) pentru scris, 
ci scrie pur [i simplu. Proza sa, am mai 
spus-o [i cu alt` ocazie, are soliditate [i 
respir` un aer s`n`tos de realism; ne-
excluz~nd experimentul [i fine]urile tex-
tuale, e totu[i o proz` interesat` \n primul 
r~nd de general-uman, de caractere, de 
social, de istorie, de nenum`ratele fa]ete 
ale „realit`]ii“. |n fiecare dintre c`r]ile au-
toarei, aceast` mereu controversabil` 
„realitate“ e filmat` din alt unghi [i cu 
alte mijloace. |n Fantoma din moar` (cartea 
cea mai puternic` a Doinei Ru[ti) citim o 
excep]ional` parabol` a istoriei recente. 
|n Zogru (2006) se reconstituie, pe filonul 
realismului magic, leg`turi subterane pe 

care prezentul banal le \ntre]ine cu un 
trecut de fantasme. Iar \n Omule]ul ro[u au-
toarea exerseaz` [arja à la David Lodge. 

Romanul Lizoanca la 11 ani schimb` cu 
totul registrul c`r]ilor anterioare, pro pu-
n~nd cu destul curaj − dac` lu`m \n calcul 
prejudec`]ile de receptare \n virtutea 
c`rora sofisticarea echivaleaz` cu valoa-
rea estetic` − o nara]iune simpl`, cinstit-
rea list`, complet lipsit` de zorzoane. De 
altfel, cred c` subiectul [i temele abordate 
impuneau de la sine aceast` formul`. 
Autoarea porne[te de la un element banal 
din realitatea imediat` − o [tire de pres` 
potrivit c`reia „o prostituat` de 11 ani a 
umplut un sat \ntreg de sifilis“ − [i ]ese \n 
jurul acestuia o nara]iune despre atro-
cit`]ile cotidiene de care oamenii afl`, cu 
deta[are [i nu f`r` o oarecare cinic` vo-
luptate, la „[tirile de la ora cinci“, dar pe 
l~ng` care, de fapt, se trece cu vinovat` 
indiferen]`. Pornind de la un „fapt divers“ 
(chiar dac` e cutremur`toare, oripilant`, 
\nt~mplarea cu pricina tot \n registrul 
faptului divers r`m~ne), Doina Ru[ti scrie 
un roman cu b`taie mai lung` dec~t s-ar 
crede la o lectur` pripit`: un roman despre 
R`u. Banalitatea \nt~mpl`rilor [i a per-
sonajelor din Lizoanca la 11 ani are leg`tur` 
cu o a[a-numit` „banalitate a R`ului“. 

Cartea e de un realism puternic, solid, 
construit` cu acel condei sigur de sine al 
„prozatorului obiectiv“ \n leg`tur` cu care 
s-au rostit destule cuvinte zeflemitoare \n 
a doua jum`tate a secolului XX. Formula 
obiectiv` e \ns` la fel de viabil` ast`zi ca 
aceea „subiectiv`“; \n plus, am avea motive 
s` consider`m c` impune mai multe di-
ficult`]i scripturale. Mai accesibil` ci-
titorului, „proza obiectiv`“ este, pentru 
scriitor, o piatr` de \ncercare; e mai u[or 
s` scrii la persoana \nt~i, limit~ndu-te la o 

unic` perspectiv` sau combin~nd, ames-
tec~nd mai multe perspective subiective, e 
mai u[or s` scrii proz` autoreferen]ial` 
sau proz` livresc-parodic` dec~t s` con-
struie[ti, \n maniera blama]ilor („desue-
]ilor“) reali[ti de [coal` veche, o lume 
fic]ional` veridic`, \n care personajele 
sunt l`sate s` evolueze [i s` interac]ioneze 
firesc, nederanjate de interven]ia s~c~i-

toare a Autorului (ca \n proza postmo-
dernist`, de pild`), care ]ine s` atrag` la 
fiecare pas aten]ia asupra prezen]ei sale. 
|n Lizoanca la 11 ani, Doina Ru[ti face acest 
exerci]iu de „peniten]`“, \ntorc~ndu-se cu 
asumat` modestie la un tip de proz` ce 
sfideaz` snobismul tehnicist [i hiperex-
perimentalist.

Exerci]iul \i reu[e[te cu asupra de m`-

sur`. Autoarea ocole[te cu abilitate cap-
canele care ar fi putut arunca nara]iunea 
\ntr-o fund`tur` tezist-moralizatoare. 
Neu tr`, rece, \n permanen]` supra ve-
gheat`, vocea naratorial` nu face dec~t s` 
descrie „obiectiv“ diferitele situa]ii − dar 
le descrie cu acurate]e, cu o foarte vie 
aten]ie la detaliul semnificativ, la nuan]ele 
unui gest sau ale unei replici. Autoarea 
nu-[i „discrimineaz`“ personajele, nu le in-
tenteaz` procese morale, interzic~ndu-[i, 
din scrupul, comentarile din off. Unii vor 
zice c` nu-i mare lucru, c` e o ati tudine de 
elementar profesionalism. {i totu[i...

Personajele Doinei Ru[ti sunt vii, do-
tate cu o anume complexitate (adesea 
chiar [i cele secundare), de aceea con vin-
g`toare. Ac]iunea are tensiune dramatic` 
[i se desf`[oar` filmic. Decupez, iat`, de 
pe pelicul`, o mic` secven]`:

„Tori ie[i din cas` [i \nchise cu grij` 
u[a v`ruit`. Dinspre r~u venea un miros 
de iarb` t~n`r`. O lu` spre [osea, ]in~nd 
co[ul gol pe m~n`, ca [i cum ar fi plecat cu 
o treab` important`. Prin cur]i se vedeau 
oameni mojmondindu-se pe l~ng` aca re-
turi, sub soarele falnic, de var`.

|n susul drumului trona silueta lui 
Petrache, ie[it \n fa]a por]ii, ca la apel. 
Alt`dat` ar fi tres`rit doar z`rindu-i 
p`l`ria, dar acum nu era dec~t un mo[ cu 
ochii ofili]i.

− ’Nea]a, mo[ Petrache! rosti ea, l`s~nd 
s`-i curg` \n glas tot dispre]ul fa]` de el.

B`rbatul o privi o secund` doar (...) |i 
pl`cuse c~ndva, \ntr-o var`, \n care \[i 
pierduse multe nop]i g~ndindu-se la pi-
cioarele ei de ipsos lustruit. Acum \ns` nu 
era dec~t o bab` proast`. (...)

− Unde te duci, Torico, \ncotro o lua[i 
a[a de diminea]`?

− La dracu m` duc! Pe-aici prin sat!“

Doina Ru[ti, Lizoanca la 11 ani, Editura 
Trei, Colec]ia „Fiction Connection“, 

Bucure[ti, 2009
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MIHAELA PåUN, director ARCUB

Zilele Bucure[tiului  
la cea de-a 550-a 

aniversare a ora[ului

Ce v` îndrept`]e[te s` crede]i asta? Cum a]i f`cut eva-
luarea ?

Am stat printre oameni. Am fost zi [i nopate pe str`zi, 
împreun` cu colegii mei, în toate locurile, în Parcul He-
r`str`u, în Centrul Istoric, în Pia]a Constitu]iei. Percep]ia 
e c` oamenii au nevoie de evenimente culturale de ca li-
tate. Dincolo de evenimentele de anvergur` de mai mare 
vizibilitate, precum carnavalurile, serb`rile campestre, 
cu caracter evident popular, au avut loc [i evenimente 
mai mici, gale de art`, expozi]ii, concerte, seri de poezie, 
la care au participat dup` gusturi [i afinit`]i spectatori 
de diferite categorii. Chema]i special cu prilejul acestei 
s`rb`tori a ora[ului lor, oamenii încep s` con[tientizeze 
apartenen]a la aceast` comunitate cu o emo]ie în plus [i 
s` mai renun]e la atitudinea negativist`. Pentru c`, dac` 
ora[ul e frumos sau ur~t, cum spun unii, mai depinde [i 
de noi. De educa]ia noastr` civic`, de atitudinea [i so-
lidaritatea în a diminua ac]iunile distructive care-l lovesc 
sau pe acelea care afecteaz` aspectul ora[ului nostru.

Aceast` s`pt`m~n` a fost festiv`?
Acum a fost o ofert` dedicat` [i oamenii au sim]it 

asta. Au fost [i mult mai multe pe unitate de timp. {i 
posturile de televiziune, acolo unde a fost obiectivitate, 
au remarcat asta. S` lu`m la înt~mplare o zi. S~mb`t`, 
19 septembrie, de exemplu: la Muzeul Municipiului Bu-
cure[ti a avut loc vernisajul unei expozi]ii de grafic` de-
spre Bucure[ti, una de pictur`, decora]iuni interioare [i 
una de art` fotografic`. La Teatrul }`nd`ric`, un spec-
tacol gratuit cu Cenu[`reasa, unul dintre cele mai bune 
spectacole ale teatrului; apoi, parada tramvaielor la 
RATB, cu ocazia a 100 de ani de circulat cu tramvaiul. De 
la Depoul Victoria la P-]a Sf~ntul Gheorghe au putut fi 
admirate exemplare rare ale acestor vehicule pe [ine. La 
Palatul Mogo[oaia, un spectacol – Elfi [i z~ne – în gr`dina 
Br~ncoveanului; la Teatrul Bulandra, spectacolul Richard 
al III-lea se interzice; la Teatrul de Comedie, Sunt un orb; la 
Odeon, premiera Pyram [i Thisbe; la Muzeul Municipiului 
Bucure[ti, un concert de muzic` veche; în Parcul Carol, 

alt concert, la Arcul de Triumf expozi]ia Legiunea rom~n` 
din Italia în timpul primului r`zboi mondial. {i, în fine, 
Noapea Alb` a Bucure[tiului, cu zecile ei de puncte de 
vizitare, printre care [i Observatorul Astronomic. Nu 
sun` r`u, nu-i a[a?

Evenimentele prilejuite de a 550-a aniversare a Bu-
cure[tiului au avut loc c~nd tot bucure[teanul era cu ochii pe 
Festivalul „George Enescu“. Cum a]i integrat acest ilustru eve-
niment interna]ional emblematic pentru imaginea Bucu re[-
tiului? 

Nu ne-am g~ndit la acest lucru, dar asta nu înseamn` 
c` n-a existat o colaborare în plan logistic între ARCUB [i 
ARTEXIM. Pia]a Festivalului, care func]ioneaz`, cum 
[ti]i, în perioada Festivalului, a fost gestionat` de noi 
logistic, am avut [i un interpret acolo.

M` g~ndeam c` at~]ia str`ini care-au vizitat ora[ul cu 
acest prilej puteau fi folositori pentru sporirea imaginii 
Bucure[tiului, cu at~t mai mult cu c~t el s-a expus \n aceste 
zile de s`rb`toare mai mult, cu ce are istorie [i valori...

Din punct de vedere al prezen]ei str`inilor, trebuie s` 
men]ion`m c` la Prim`ria Capitalei au fost în aceast` 
perioad` delega]i din mai multe state ale Europei [i ale 
lumii. Ei au apreciat efervescen]a festivalier`. La fel, 
oaspe]ii de la Festivalul „Enescu“. Dar poate c` ar fi 
trebuit s` g~ndim de la început mai bine colaborarea 
dintre evenimentele coincidente.

Am observat \n programul manifest`rilor o pondere mai 
mare a evenimentelor retro. De ce, c~nd e vorba de s`rb`tori -
rea ora[ului, ne canton`m at~t de ap`sat \n trecut?

Pentru c`, vr~nd-nevr~nd, suntem nostalgici. Toat` 
lumea [tie c`, pe vremuri, în interbelic mai ales, Bu cu-
re[tiul avea o anume personalitate pe care [i-a pierdut-o 
azi. În prezent se caut` pe sine [i se chinuie s` renasc`, 
ceea ce nu e pl`cut de observat. De aceea problema 
restaur`rilor cred c` trebuie s` fie pus` din perspectiva 
prezentului, s` îmbine viziunea trecutului cu a pre-
zentului [i a viitorului. |n proiectul restaur`rii Hanului 
Gabroveni, de pild`, e nevoie s` includem func]ii actuale 

care corespund utilit`]ilor prezente.
Cu toate problemele pe care le are, de la aspect la 

func]ionabilitate, eu nu cred c` Bucure[tiul e un ora[ 
chiar mort, pe duc`, cum spun unii. {i oribil. De c~nd m` 
ocup de via]a cultural` a Bucure[tiului, am început s`-l 
iubesc. M-am n`scut aici, dar pot spune c` nu-l cuno[team. 
De c~nd m` ocup de evenimentele lui culturale, l-am 
descoperit mai bine [i am devenit [i mai interesat` în a-l 
cunoa[te mai bine. La asta au contribuit [i cercet`rile 
pentru materialele pe care le-am publicat despre Bucu-
re[ti, c`r]i, albume dedicate istoriei ora[ului. Am preg`tit 
[i pentru acest an un album, folosind stampele de la 
Academie. Dar n-a fost gata în condi]iile de exigen]` 
necesare [i am am~nat apari]ia lui. Dar îl vom avea. 
L~ng` pasiunea mea au venit [i al]ii care g~ndesc pozitiv 
– [i nu v`d doar partea goal` a paharului – [i care vor s` 
fie l`sa]i s` fac` lucruri frumoase. C~[tig`m cu fiecare zi 
teren în aceast` direc]ie, dar nu se pot face lucruri 
spectaculoase dec~t în timp.

Ce momente retro ar fi de semnalat din programul acestei 
edi]ii?

Personal, consider a fi fost un succes concertul de 
deschidere cu piese muzicale vechi, de odinioar`, [i vocile 
cele mai expresive care le c~nt`. |l laud aici pe Ionel 
Tudor, care s-a ocupat de asta. Au c~ntat Dumitru Ru-
c`reanu, Maia Morgenstern... Apoi a fost expozi]ia lui 
Vitalie Butescu, din Republica Moldova, care a pictat 
special Bucure[tiul în toate anotimpurile, cl`dirile lui 
vechi cele mai cunoscute. Expozi]ia este [i acum deschis` 
în holul Prim`riei [i ne g~ndim la o modalitate de a o face 
accesibil` c~t mai multor bucure[teni. A fost [i seria 
filmelor lui Stelian T`nase cu Bucure[tiul – Strict secret, de 
la Muzeul }`ranului Rom~n. Cu aceast` ocazie, Prim`ria 
a decis s` sus]in` financiar seriile urm`toare de do cu-
mentare. V-am vorbit deja de albumul Bucure[ti 550, cu 
stampe ale Academiei, care urmeaz` s` apar`. Aici va fi o 
trecere în revist` a istoriei Bucure[tiului, în imagini [i 
documente, de la acel zapis de atestare a cet`]ii de pe 
vremea lui Vlad }epe[. Va fi o lucrare de referin]`.

Cum au r`spuns institu]iile de cultur` din Bucure[ti 
solicit`rilor ARCUB pentru acest eveniment?

Au fost implicate toate institu]iile din subordinea Pri-
m`riei. A existat un board la nivelul Prim`riei. Iar soli-
cit`rile au fost primite cu pl`cere. Oricum, am avut 
experien]a de anul trecut. Zilele Bucure[tiului este o ma-
nifestare de tradi]ie [i fiecare dintre operatorii culturali 
[i-a inclus-o de acum în agend`.

Nu ar fi atunci cazul s` fie preg`tite [i special anumite 
lucruri? Iat`, teatrele, de pild`, n-au prezentat dec~t o pre-
mier`, a Odeonului. |n rest, mi s-a p`rut c` au programat 
spectacole la \nt~mplare. Poate Teatrul de Comedie a f`cut un 
efort \n plus, program~nd un minifestival cu produc]iile pro-
prii.

E adev`rat. Asta înseamn` c` mai avem de muncit la 
capitolul comunicare. La nivelul rela]iilor interpersonale, 
func]ion`m bine [i foarte bine. La nivel institu]ional, 
îns`, exist` unele blocaje. {i la nivelul politicii culturale 
a ora[ului sunt unele incoeren]e. Dac` ar fi strategii mai 
elaborate [i coordonate între ele, nu s-ar mai repeta 
unele ac]iuni, n-ar mai coincide altele, n-ar mai fi fiecare 

Ca în fiecare toamn`, în preajma zilei de 20 septembrie, care marcheaz` data atest`rii documentare a 
Bucure[tiului, se deruleaz` în Capital` un program cultural specific, s`rb`toresc, denumit Zilele Bucure[tiului, 
dedicat acestuia. În acest an, la celebrarea a 550 de ani de existen]`, programul desf`[urat în [ase amplasamente 
pentru evenimentele mari [i alte zeci pentru evenimentele mai mici a cuprins concerte, spectacole, simpozioane, 
evoc`ri, expozi]ii, gale de film, parade de epoc` [i a culminat cu Noaptea Alb` a Bucure[tiului, în care muzeele 
[i-au deschis por]ile pentru vizitatorii mai pu]in obi[nui]i s` le treac` pragul, atra[i acum de farmecul nocturn al 
invita]iei. Cu sloganul Bucur`-te de Bucure[ti, afi[at pretutindeni, mii de localnici, mari [i mici, au fost chema]i 
s` afle c~te ceva în plus despre ora[ul lor, s`-l cunoasc` [i s`-l iubeasc`. Poate [i s`-l îngrijeasc` mai mult pe 
viitor.

Prin tradi]ie, dar [i din obliga]ia statutar`, acest festival a fost organizat [i coordonat de ARCUB, Centrul de 
Proiecte Culturale al Capitalei. Directoarea institu]iei, d-na Mihaela P`un, e de p`rere c` manifestarea a fost un 
succes.

(Continuare \n pag. 15)

Bucure[ti – 550


