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PREFAÞÃ

CÂTEVA GÂNDURI DIN
„VREMEA DUCÃI-VODÃ“

Când am încheiat de pus la un loc eseurile ce cuprind aceastã
carte, am rãmas o vreme pe gânduri observând cã, trecând vremea,
tot ceea ce scriu capãtã un aspect de bilanþ sau, mai bine zis, de „aºezare
în timp“. Aceasta este, de fapt, consecinþa locului unde, fãrã sã încerc
sã mi-l fac, mã situez de la sine prin însãºi acþiunea desfãºuratã pe un
interval mai lung decât cele obiºnuite. În ceea ce priveºte „imobiliarul“,
eu sunt „istorie“. Vremea mea este vremea „pionierilor“ ºi a marilor iluzii,
care acum s-a dus. „Pionieratul“ însuºi a fost timpuriu. În 1991, am scris
cele dintâi articole de „consultanþã imobiliarã“ de la noi ºi aceastã „des-
luºire de fenomene“ a continuat pânã azi, manifestându-se în câteva
sute de eseuri, analize ºi sinteze. Unele s-au adunat în cãrþi, peste 10,
în aceastã tematicã, creând unora ideea cã aº fi „cel mai important
autor de cãrþi în imobiliar“ de aici; ba, încã, acum trei ani, cred, cineva
cu reputaþie în viaþa publicã scria ºi cã „dacã piaþa imobiliarã nu ar fi
existat, ea ar fi trebuit inventatã dupã aceste cãrþi“. Unele au cãpãtat
notorietate, precum „România în anul 2010“, un eseu de filosofie socialã
tradusã în imobiliar, sau ipoteza de „mare oraº“, enunþatã în 2004, în
studiul „Megapolis Valah“, unde sunt incluse „o sutã de principii doc-
trinare“ pentru evoluþia Bucureºtilor, în orice caz absolut diferite de hao-
sul apucãtor de acum. Mulþi au caracterizat rubrica mea din „Casa Lux“,
susþinutã vreme de cinci ani dar devenitã ºi ea istorie, ca un „far“ în acest
domeniu deºi nãzuinþa mea a fost întotdeauna ceva mai puþin ambiþioasã.
Pe oriunde am trecut am încercat sã nu trec degeaba ºi am lãsat câte
o urmã, cât de puþin vizibilã astãzi când „uzurparea“ începe sã devinã
metodã ºi maladie publicã. Oricât aº fi de modest — cãci sunt — e cu
neputinþã a se contesta cã am introdus, în aceastã materie, atât teme
cât ºi metode ºi, pânã la urmã, formulãri ce au devenit folclor ºi în aces-
te timpuri circulã ca ºi cum ar fi fost create de „anonimul popular“. De
altminteri, azi, când se citeºte pe sãrite ºi nu se citeazã niciodatã, a
vorbi despre „marele bolnav al Europei“, despre „banii imaginari“ din credit,
despre „plantaþiile de vile“ sau „capitala cu cel mai ridicat risc seismic
din Europa“ (acestea ca sã pensez doar câteva din zecile de patente
de formulã care circulã fãrã autor deºi îmi aparþin) pare firesc dar îmi
asigurã perpetuarea prin creaþie dincolo de clipa cea repede trecãtoare.
Atitudinea este inteligibilã (deºi nu convine moralmente) cãci în acest
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haos instalat cu sistema mulþi nici mãcar nu mai ºtiu nimic — ºi nici nu
doresc sã afle — despre ceea ce se petrecea aici înainte de ei, sau de
„vremea lor“, închipuindu-ºi cã lumea era întocmitã în epoci anterioare
întocmai cum se prezintã acum.

Cât priveºte ceea ce se cheamã „mediu de afaceri“, nu am stat
cu mâinile în sân ºi nici nu stau. Cam toate organizaþiile „imobiliare“ (pro-
fesionale ori de asociere în patronat) m-au gãsit printre iniþiatori iar la
câteva am fost iniþiator unic. Acum patru-cinci ani, erau unii care îmi
spuneau „patronul care schimbã legea“ cãci, la începutul lui 2000, am
creat „contestaþia organizatã“ a unei nenorocite Ordonanþe de Guvern
(de fapt, o simplã „conspiraþie economicã“ fãcutã pentru a se înfrupta
un grup definit din banii altora, calapod multiplicat ulterior de multe ori,
în aceastã þarã nedisciplinatã) ºi, prin adeziunea unei majoritãþi impre-
sionante dar ºi a câtorva cãuzaºi hotãrâþi (între care unii, precum Dragoº
Dragoteanu ºi Emil Giurgiu, trag ºi astãzi ponoasele), am reuºit sã aducem,
dar pentru nu ºtiu câtã vreme, realitatea la normal.

Am fost alãturi de Mariana Brãescu, în 1991, când a fondat presa
imobiliarã din România (odatã cu revista „Casa“) ºi în 1994, cînd — ini-
þiind „Fenomenul Casa Lux“ — a dus acest gen de jurnalism la dimensiu-
nile lui clasice, având merite istorice pe care astãzi i le uzurpã toþi, ºi
concurenþa „scrisã“ ºi televiziunile.

Ceea ce se cheamã astãzi „piaþã de lux“, conþinând palate, castele
ºi conace ºi mistica „vilã“ — care, ajunsã ca noþiune în gura agenþilor
imobiliari de azi, trezeºte o excitaþie dãtãtoare de frisoane la gândul unui
comision gross — am creat-o eu în România cu peste 12 ani în urmã,
la vremea când „imobiliarul“ era, ca meserie, simplã vânzare de aparta-
ment de Berceni. Am creat instituþii, „format jurnalistic“ astãzi rãspân-
dit pretutindeni ºi am avut nu doar idei ci ºi miºcãri în direcþia tradu-
cerii lor în concret. Din 1997, când noi am fost, cu „Casa Lux“, prima
companie româneascã prezentã ca expozant la MIPIM, „Târgul univer-
sal de la Cannes“ (un „Oscar al imobiliarului“) ºi pânã azi nimeni nu ne-a
mai cãlcat pe urme în acest fel ºi nici mãcar Statul Român nu s-a învred-
nicit sã plãteascã pentru acest gen de promoþie ceea ce ºi-au permis,
la acea vreme, Mariana Brãescu ºi cu mine, adicã doi particulari. Am
fãcut atunci, cu mâinile mele, ºi am plãtit pentru tipar, numãrul unic
din „Proprietãþi în România/Romanian Properties/Propriétés en
Roumanie“, o revistã multilinguã unde cam tot ce însemna, în acel timp, temã,
personalitate, „imagine a pieþii“ s-a introdus într-un ghid ce are însem-
natatea istoricã inevitabilã. Însã toate acestea s-au uitat ori a existat „voinþa
sãlbatecã de a le uita“. S-au uitat (fiindcã aºa este mai comod ºi mai
eficient aducând nepãsarea de profitor) ºi cele dintâi „rapoarte de piaþã
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imobiliarã“ ce am publicat începând cu 1995; unul din ele, ºi cel mai
important, conþinând prognoze pe cam zece ani, am sã-l republic curând
ca sã se vadã cã nu am greºit defel ºi cã multe concluzii de acum cir-
culã în folclorul imobiliar ca fiind „creaþia fondului anonim“. În acelaºi
mod circulã, de parcã ar fi creaþie popularã, ºi majoritatea încheierilor
din „rapoartele anuale“ de prognozã, ce public la sfârºitul fiecãrui an ºi
distribui gratuit, în ideea de a ajuta o clarificare colectivã ce este astãzi
mai necesarã decât multe aºa-numite „prioritãþi“.

Dar, la drept vorbind, existã, la noi dar ºi aiurea, un „paradox“ al
pionierului, „fãcut uitat“ de cei ce îl deposedeazã — prin fraudã — de merite
ºi îi sustrag din aportul de valori deºi ceea ce nu se poate înºfãca de
cãtre prãdãtor este tocmai „documentul cronologic“, punctul zero,
momentul când „un ceva“, de orice naturã ar fi acesta, apare pentru
întâia datã Pãmânt sau într-un loc anumit. În acest univers de repere
clare nu pot exista discuþii sau ipoteze ci numai atestat precis ºi probã
scrisã. Astãzi puþini mai ºtiu cã aºa-numitele „standarde ocupaþionale“
pentru profesiuni (agent, consultant ºi evaluator) s-au fãcut în 1997,
în cadrul unui program european COSA, de cãtre mine, Mariana Brãescu
ºi admirabilul „papã al evaluatorilor români“, ing. Bãdescu. Când am citit,
recent, cã sunt câþiva „activiºti recenþi de imobiliar“ care se împãuneazã
cã vor face (cãci ei întotdeauna „fac“ în viitor, nu în trecut!) „standard-
ele profesionale“, pentru întâia oarã la noi, m-a cuprins un sentiment
de deºertãciune universalã cãci ideea însãºi de a descoperi roata a mi-
lioana oarã este ºi ridiculã ºi petulantã.

Distanþa de mentalitate între ceea ce descriu ca „fãcut“ ºi sceno-
grafia „celor veniþi acum ca pe un teren pustiu“, acþionând ca barbarii,
este esenþialã. Eu am vãzut „imobiliarul“ ca oglindire de situaþii sociale
ºi de stare istoricã dacã nu chiar antropologicã ºi nicidecum ca o „afacere“
înþeleasã cu cinism ºi prin dorinþa de a se îmbuiba iraþional. Despre
aceste strãdanii s-au scris cãrþi în România ºi se vor scrie ºi în alte
pãrþi unde ceea ce am dat pânã astãzi a pãtruns fãrã sã fac vreun efort.
Dar suntem în România, nu doar la Porþile Orientului ci ºi în mediul unde
triumfã neobrazarea patentã.

Am fost, ºi rãmân, un „pionier“ ºi nu un „fondator“, nici vorbã de
aºa ceva. Eu — de fapt: noi, câþiva, foarte puþini — am fãcut „pionierat“
pentru ceea ce trebuia sã fie „imobiliarul de epocã recentã“ dar „fonda-
torii imobiliarului la români“ nici nu poate fi vorba sã fi fost. Acesta, ca
ºi multe alte activitãþi, are o istorie de cicluri lungi ºi voi scrie cu plãcere,
destul de curând, o cãrticicã de însemnãri despre „tranzacþii de altã-
datã“ ºi chiar despre „piaþa imobiliarã“ de acum douã sute, trei sute
de ani, aducând nu dovezi (cãci nu este nevoie deºi „omul nou“ îºi închipuie
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cu stupiditate cã lumea începe cu el) ci o imagine tulburãtoare asupra
a ce suntem noi înºine în ceea ce nu s-a modificat; din pãcate mai mult
în rãu decât în bine. Diferã nu schemele ci titularii. În lumea de averi
bisericeºti de acum câteva secole, unde „egumenul de la Radu-Vodã“
ºi „egumenul de la Mânãstirea Antim“ îºi împãrþeau „sferele de influ-
enþã“ în Bucureºti, existã mult din „împãrþirile“ de tematici ºi de domenii
ce se reclamã astãzi ca fiind rodul „capitalismului oligarhic de grup“.

Unii cred cã astfel de fenomene ar fi numai „foarte vechi“ ºi „foarte
recente“, închipuindu-ºi cã istoria se întrerupe ºi cã „Vechiul Regim“ nu
ar fi cunoscut „activitãþi imobiliare“; dar aceastã impresie nu este ade-
vãratã. ªi în aceastã materie perspectiva noastrã istoricã este înceþoºatã
de prejudecãþi. De fapt, oriunde este „om“ ºi, deci, „loc“ ºi „sãlaº“ existã
„imobiliar“ nu atât ca afacere (deºi, evident, cã ºi aceasta) cât, întâi de
toate, ca realitate socialã definitã istoriceºte. Ar fi, deci, absurd ºi inde-
monstrabil sã ne imaginãm cã acum douãzeci, treizeci de ani, patruze-
ci de ani nu se vindeau ºi nu se cumpãrau case ºi nu exista „chiria“ nu
doar ca noþiune de manual ci ºi ca „mod de viaþã“.

Continuitatea în unele metode, de fapt universale, impresioneazã
ºi va trebui studiatã cu mintea mai limpede ºi dupã ce trece isteria infla-
matoare ºi pãguboasã de azi. Pânã ºi „oamenii de paie“, rãspândiþi acum,
existau în acele vremuri, pe când interdicþia de a deþine mai multe pro-
prietãþi era rezolvatã prin mecanisme de naturã „fiduciarã“, ca ºi astãzi,
când nepoþii, soacrele ºi progeniturile celor ce stãpânesc sunt mari la-
tifundiari sau proprietari imobiliari cu mare avere injustificabilã.

De fapt,ceea ce se cheamã, de obicei cu un termen pompos,
„mediul de afaceri imobiliar“ de la noi este dezvoltat acum artificial ºi
haotic. Mult din „rãul românesc“ se manifestã ºi aici. Apoi, aici mai tot
ce se face se face cu o lipsã totalã de „spirit nemþesc“, adicã fãrã un
proiect clar ºi, de fapt, fãrã „gospodãrism“. Toate se proiecteazã în ficþiu-
ne ºi cu irealism: vrem sã dezvoltãm turismul — unde aici potenþialul
este uriaº — deºi nu avem „drumuri“, lãsãm sã se lãþeascã oraºele deºi
în „noile sate de miliardari“ nu curge decât apã din fântâna proprie ºi
abia câte o vagã legãturã la gazul metan încãlzeºte casa ºi apa cas-
nicã iar la Snagov (care este un extract de „realitate negativã“) domeniile
ridicate de „les nouveaux riches“ îºi scurg dejecþiile în apa lacului devenit
mort, de fapt o haznã colectivã unde, câteodatã, „vipurile“ se îmbãiazã.

Suntem într-o fazã convulsivã, de fapt previzibilã, unde Marile Manevre
se fac în spatele uºilor închise: „ciclul agenþiei imobiliare“ este încheiat
iar „ciclul consultanþei“ încã nu s-a constituit dacã va mai apuca vreo-
datã sã se constituie ºi nu va fi înlocuit de „cartelul caselor de avocaturã“
ce face ºi desface totul în aceastã þarã.
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Dar, pânã la urmã, aici, cine vrei ºi cine nu vrei (de la avocaþi,
notari ºi funcþionari de stat ºi pânã la metrese, „samsari“ ºi „bãieþi fãrã
meserie, dar buni la toate“) se ocupã de „imobiliar“ cu gândul de a-ºi
extrage un „ce profit“ prin învârtealã, presiune sau „joc de bursã fraudu-
los“. Urmeazã instituþiile, a cãror acþiune parazitarã este fenome-
nal de brutalã ºi sfidãtoare. Aþi mai pomenit în lume un Stat care sã
fabrice legi iscusite numai ca sã-i oblige pe cetãþeni sã-ºi vândã pãmân-
tul ieftin? Eu n-am mai vãzut aºa ceva. Unii se strãduiesc sã ne com-
pare cu alþii ºi ne indicã soluþii ce ni s-ar potrivi fiindcã s-au dovedit a
fi potrivite aiurea ºi, deci, ar fi compatibile ºi la noi. Dar totul rãmâne
în sugestie ºi în proiect. În aceastã materie, România este în mod cate-
goric excepþia sau poate chiar „poligonul de încercare“ reprezentând
„cazul atipic“ dar nu „excepþionalismul“ ce se ia în derâdere deºi antropo-
logic el existã. Situaþia de ansamblu are nenumãrate puncte incompa-
rabile cu ceea ce aflãm aiurea cãci, ca sã exemplific, avem un procent
uriaº de proprietari de locuinþe comparativ cu alþii, ce se mulþumesc
cu „viaþa cu chirie“, ºi, cu toate acestea, o cerere sãlbaticã de locuinþe.
La noi, creºterea de preþuri în numai trei ani recenþi a fost, în materie
de locuinþe orãºeneºti, de peste 350% ºi uneori chiar ºi mai pronunþatã
iar la vânzãrile de terenuri periurbane a trecut, adeseori ºi nu în prea
puþine locuri, de 500 % , constituind un fenomen bizar ºi cu unicitate
care, deºi inexplicabil ca orice mister, a cãutat sã fie, totuºi, explicat.
Unii au atribuit aceste lungi febricitari prin aceea cã, aflându-ne „în prag
de integrare“, ne manifestãm scolastic fiindcã întotdeauna prin acest
gen de „includere“ preþurile cresc; dar în Bulgaria, ce ne însoþeºte „cot
la cot“, preþurile sunt uluitor de scãzute ºi nu dau semne cã ar începe
sã se umfle prea curând în felul unui aluat. Noi avem, însã, „preþurile
unei þãri ce a trecut printr-un rãzboi“, având cote apropiate de Serbia
ºi, deci, de Belgrad, unde ºirurile de distrugeri sistematice au alungat
masse enorme de la casele lor ºi pe mulþi i-a lãsat fãrã acoperiºuri dea-
supra capului. Originea acestor distorsiuni galopante este diferitã ºi nu
se poate pune în seama unui singur motor de schimbare generalã
deºi un punct de sprijin constã îm „aportul de bani“.

Aici sunt, însã, voci ce se întreabã, ca sã exemplific, de ce „preþul
apartamentelor creºte ºi, deopotrivã cu el, ºi preþul chiriilor“, deºi con-
cluzia de manual este contrarã, ºi ar vrea sã ºtie cine câºtigã din aceste
anomalii ºi „cât“. ªi acesta este efectul „Marelui Joc“, unde totul se face
la „momentul maximei ocazii“. Sunt unii care încã mai cred cã aici
am mai avea „o piaþã imobiliarã clasicã“ ºi definitã de fenomene pro-
prii, ce aparþin cu precãdere acestui domeniu când, de fapt, ceea ce
socotim astãzi a fi „imobiliar“ nu mai este decât o anexã a „pieþii de
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vânzare de bani“. Aici nu se mai lucreazã decât la proporþii modeste
prin economii, aport divers dar personal sau cu „câºtig de firmã“ fiindcã
procentele ridicate provin din „banii imaginari“ oferiþi cu iscusinþã de
bancheri ºi care nu sunt decât o „vânzare a muncii naþionale“ din viitor.
Totul, sau aproape totul, este un ºir de manevre de bursã unde obiec-
tivul principal nu are decât prea puþin obiective sociale sau de întãrire
a economiei în ansamblul stabil ci mai degrabã o „culegere de bani“
organizatã, de pe o piaþã ce se urmãreºte tot atât de atent ca ºi specula-
þiile cu acþiuni. Dar nu se urmãreºte de cãtre Stat!

Statul, aproape dispãrut, lasã o libertate de „teritoriu vacuizat“
pentru tot soiul de procese stranii ce ne inundã prin potopul de mall-uri
în oraºele sãrãciei endemice ºi prin „centrele de afaceri“ acolo unde
„marile contracte“ se încheie cu doar câteva cuvinte potrivite la restau-
rantul preferat de Stãpân. Ceea ce se observã în aceastã materie este
„aculturaþia“ cãci acestea sunt fenomene de importaþie aplicate greºit
ºi pierzãtor. Aºa-numita „piaþã“ se completeazã astãzi — în limbajul abraziv
al „specialiºtilor“ — cu „portofolii noi“ care par sã „facã bani destui“ ºi,
uneori, ºi produc câºtig în acest moment dar „la sfârºitul jocului“ vor
deveni doar niºte clãdiri ce vor trebui reconvertite. Ca ºi în alte tema-
tici, ºi aici „geografia investiþiilor“ este, de obicei, greºitã. Nici mãcar
în Turcia nu existã „mall-uri“ în mijlocul oraºului (cãci „Galleries La Fayette“
din Paris sau „El Corte Ingles“ la Barcelona, nu sunt mall-uri!) dar la noi
sunt, ºi intenþia unora este sã le întindã pânã chiar în preajma Ateneului
sub privirile prostite ale unei majoritãþi ce îºi pierde vremea cu privitul
la televizor. Simptomele de febrã ridicatã într-o þarã „scumpã“ locuitã
de cetãþeni sãraci împing pe unii sã-ºi imagineze catastrofe de piaþã,
prãbuºire ori mãcar „blocaj“, crezând cã, totuºi, România ar fi o piaþã
imobiliarã ºi nu o imensã masã de joc cu funcþionare planificatã ocult,
ceea ce ºi este, la drept vorbind. Dar un „blocaj“ nu mai este posibil
acum fiindcã l-am avut deja vreme de câteva luni în anul ce a trecut.
Acum totul se joacã la ruletã, dupã un principiu clar ºi dramatic: „ori/ori“
ceea ce, prin traducere, însemneazã „preþuri din ce în ce mai mari“ ori
„prãbuºire cu zgomot asurzitor“. Spectacolul este palpitant dar viitorul
lui depinde de regia ce se preconizeazã ºi care, ca ºi în Occident, se
defineºte prin „marii vânzãtori de bani“. Aceºtia nu pot pierde totul de
vreme ce supravegheazã totul dar, la noi, o retragere chiar treptatã
produsã de ideea cã „profitul începe sã scadã“ (ºi însoþitã de strãmutãri
de fonduri în „pieþe emergente“ de oriunde) ne va aduce un mic dezastru
cu efecte ce nu se pot anticipa acum. Iluziile felurite apar, totuºi, ca
semn al gândirii credule ºi naive ºi se manifestã, între altele, ºi în pãrerea
cã „investiþia strãinã“ ar veni echilibrat, îngrijindu-se de viitorul oraºelor
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ºi, între acestea, al Bucureºtilor. Despre aceasta, însã, nici nu poate fi vorba
cãci nici un capital în sine nu „menþine echilibrul“ dacã este lãsat sã acþioneze
liber ori în complicitate cu autoritãþile, aºa cum este astãzi, la noi.

De fapt, acest iluzoriu echilibru este de neconceput cãci pretutin-
deni în lume antreprenorul urmãreºte profitul ºi nu are o atitudine filan-
tropicã sau protecþionistã în materie socialã. „Ideologia pârjolului prin

ban“ se rãspândeºte cu virulenþã ºi nu e cu putinþã a fi opritã cu pu-
terile ce dispunem noi. Aceasta este lupta surdã dintre „foamea de câºtig“
ºi necesitatea istoricã, înþeleasã prin interes social ºi cu mãsuri ce sa-
crificã (sau diminueazã) „profitul imediat“ în favoarea întãririi colective.

În acest mediu stãpânit de „hazardul aparent“ orice ipotezã de
previziune cade ºi, pânã la urmã, nimeni (decât „stãpânii jocului“) nu
poate sã lege „an cu an“ în vederea unor calcule solide. Existã prea multe
fenomene nocive adunate iraþional ºi prea multe variabile spre a putea
sã se facã prognoze pe un termen oarecare. Acum câþiva ani previziu-
nile erau posibile ºi aveau destul reazem analitic dar astãzi, când „piaþa“
însemneazã „potop de bani imaginari“ ºi Stãpânirea intervine exact atunci
când trebuie pentru a crea ocazie favorabilã „cui trebuie“ fãrã sã se
ºtie nimic ºi fãrã a se putea anticipa mãcar intuitiv „geografia viitoarelor

împãrþeli“ cine face calcule procentuale cu anticipaþie greºeºte sau minte
în mod premeditat. Mulþi dintre cei ce ignorã acest mecanism cred însã
cã existã „locuri“ ºi „regiuni“ unde s-ar putea „pune banii în mod profi-
tabil“, visând cã, totuºi, „piaþa decide“. În aceastã temã, eu nu aº zice
„profitabil“, aº zice „sãnãtos“ ºi din aceastã perspectivã „sãnãtatea“ nu
prea mai existã la noi. Existã, însã, un sentiment de primejdie continuã

tradus în forme diferite ce ne îngãduie abia rareori sã îi înþelegem natu-
ra adevaratã.

În imediat, „profitabil“ este totul pentru câþiva „organizatori de joc“
ce spoliazã cu cinism. Pretutindeni, stricãciunea se manifestã cu alertete
manifestându-se în maniera ramificatã ce atinge viaþa de toate zilele a
omului de aici. Iatã, de pildã, „casa de vacanþã“: ºi aici, „moda occiden-
talã“ a triumfat. Cu mai mulþi ani în urmã, fãrã sã-mi închipui cã aceastã
sincronizare ce împinge a se renunþa la „casa de vacanþã pentru toþi“
se va rãspândi cu repeziciune, încercasem sã calculez cã orice familie
ce dispune de o anumitã sumã de bani, nu prea mare, ar fi capabilã sã
plaseze totul inteligent, obþinând mãcar o „casã la munte“ ºi alta „la mare“.
Astãzi, „reºedinþa secundarã“ nu mai este de închipuit decât pentru „marii
magnaþi“ ºi, în anumite cazuri, pentru o neo-burghezie (de obicei „tânãrã“)
ce practicã aºa-numite „profesiuni liberale“ deºi, în chiar aceastã materie,
„noua clasã“ preferã sã cheltuiascã plãtind servicii de „turism de lux“
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în Caraibe ºi nici nu se gândeºte la „casa de la þarã“ ce constituia însãºi
esenþa „brãtienismului“.

Cheltuiala de bani se petrece adeseori într-un mod aiuritor cãci
noi suntem, astãzi, o þarã oarecare de „jucãtori de bingo“ ºi de visã-
tori ce îºi imagineazã cã, într-o zi ºi printr-o minune, s-ar putea sã câº-
tige peste noapte „mult“ ºi „sigur“. ªi fiindcã adeseori unica avere este,
la noi, „casa“ ori „pãmântul“, ne închipuim cã punând miza aici vom reuºi
sã pãrãsim sãrãcia ºi declasarea ce ne cuprinde. Oricât ar pãrea de
curios, o anumitã justificare existã în aceastã încheiere, aici, unde imo-
biliarul a stricat ideologia muncii ºi renaºterea simþului de proprie-
tate despre care se face atâta caz ideologic. Acestea sunt înlocuite
de o desgustãtoare atitudine de „împroprietãriþi“ ºi „îmbogãþiþi“ prin ucaz
care este repede stricãtoare în materia agregãrii sociale solide ºi creeazã
realitãþile halucinante ce le trãim. În 1990, când un numãr uriaº de
„foºti chiriaºi“ a obþinut într-o singurã zi „proprietãþi pe doi lei“ cumpãrate
de la Statul sinucigaº — în rate ce au ajuns sã însemne, în doar câþiva
ani, preþul unui pachet de þigãri — sentimentul capital de obþinere de
valori prin efort de orice naturã — ce defineºte „proprietatea“ — a devenit
iluzie ºi atitudine nefrecventabilã. Tot ce a urmat a întãrit aceastã
înþelegere eronatã a însuºi modului de a se constitui averea ºi a trans-
format „afacerile cu case“ într-un simplu „joc“ de câºtiguri la scarã
diversã unde nu existã decât prea puþinã participare moralã sau atitu-
dine afectivã. Iar când „proprietatea de Stat“ a început a se împãrþi cu
o strategie fenomenal de abilã prin ceea ce s-a chemat „privatizare“
(dar, în realitate, o afacere imobiliarã de proporþii uriaºe, ce nu
s-a studiat niciodatã în aceste coordonate) s-a sfârºit orice nãzuinþã
în a mai se crea aici ceva stabil, clar ºi treptat ºi o înþelegere sãnãtoasã
a „puterii de investiþie“ atâta vreme cât totul se obþine prin „combinaþie“,
zeciuialã ºi „cadou“. Vor mai trece mulþi ani pânã când „gramatica ba-
nului dobândit sãnãtos“ va putea sã fie învãþatã ºi aplicatã de limbile încurcate
ale celor ce ºtiu numai câteva cuvinte simple dar înzestrate cu eficacitate.

Sunt voci care, în aceastã materie, se exprimã, însã, cu acelaºi
pseudo-messianism stupid ce ne-a costat ºi ne mai costã ºi îºi închipuie
cã odatã ce vom deveni „europeni“ toate relele noastre statornice se
vor înlãtura ºi cã, deci, prin „europenizare“ vom propãºi. În aceastã
materie este în afarã de îndoialã cã unele efecte vor fi cu siguranþã, ºi
nu exclud pustiirea þãrii ca „pe vremea Ducãi Vodã“ prin expatriere masivã
ori prin vânzãri de pãmânturi unde „vechea piatrã de hotar“ a devenit
încã de azi o noþiune fãrã conþinut. Efectele pronunþate sunt însã de
naturã psihologicã. Noi avem un gen de naivitate constitutivã ºi sun-
tem sensibili la „legende“ factice, visând uºor ºi epic deºi fãrã motiv
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aparent ºi de-aceea ne imaginãm cã „integrarea“ va însemna o invazie
de „strãini“ cu buzunarele doldora de bani ce se vor zvârli în stânga ºi
în dreapta, cu o repeziciune aiuritoare, îmbogãþind pe „românii deºtepþi“
care aºteaptã momentul propice. Dar ne amãgim. Pentru unii, deci, acest
episod de „istorie lungã“ a intrat în categoria „fenomenelor miraculoase“
cãci noi, ignorând natura acestei organizaþii administrative, am dezvoltat
un fel de somnambulism nociv ce ne va costa mult ºi ne va mai rãtãci
încã o datã prin pãdurea obscurã a iluziilor nedefinite. Existã ºi la noi
un gen de finalism întruchipat ca un „sfârºit de istorie“ ce dezvoltã iluzia
cã, odatã „integraþi“, pretutindeni va curge numai lapte ºi miere ºi þara
noastrã se va include într-o mirificã „Pays de Coccagne“ unde nu mai
este nevoie nici mãcar a se munci elementar pentru cã vom primi „de
toate“ ca în socialismul utopic de tip fourierist. Dar cârdãºia dintre
„stãpânii de meserie“, celnicii locali ce îi întâmpinã cu braþele deschise
vorbind în numele autohtonilor reprezentaþi prin ºiruri de fraude iscusite
ºi „distribuitorii patentaþi de imagini paradiziace“ va lucra mult în malurile
ce þin popoarele în fiinþã iar pe câteva o sã sfârºeascã prin a le aduce
în pragul lichefierii. Dar noi nu vom dispãrea.

ªi de ce aceasta? Fiindcã noi avem, în aceastã materie, o expe-
rienþã istoricã însuºitã ºi care, în atâta vreme, ºi-a putut dezvolta anti-
corpii ce slujesc la echilibrul sistemului propriu de imunitate. Niciodatã
nu-l voi uita pe marele pictor ºi filosof Ioan I. Mirea care, acum aproape
treizeci de ani, la Paris, îi privea cu milã pe localnici ºi venea cu uluitoarea
concluzie, inteligibilã abia astãzi „Sãracii de ei, ce s-ar fi fãcut sub cizma
ruseascã pe care noi o cunoaºtem de atâta amar de vreme“.

Unii, citind aceste fraze îºi vor spune cã sunt un „euro-sceptic“
însã aceastã încheiere nu este adevaratã. Eu sunt dintre cei care ºtiu
ca acesta este un proiect nãscut mort ºi mã preocupã mai puþin ceea
ce va fi în viitorul nostru „european“ cât ceea ce se va întâmpla cu noi
dupã ce acesta nu va mai exista. Modelul Cataloniei, care evolueazã
„ca ºi cum“ s-ar afla în „post-istoria europeanã“, mã tulburã cu o stãru-
inþã uimitoare ºi dacã am avea mai multã lãrgime de vederi ar trebui
sã ne uitãm la realitãþile evidente ºi nu la ficþiunile ideologice care, aici,
ajutã — prin caracterul ademenitor — o categorie de creaturi de pradã
a cãror atitudine faþã de istoria viitoare nu-i decât nepãsarea trufaºã
ºi „consumismul“ ignar.
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Capitolul I 
FAÞA IMPREVIZIBILÃ A ROMÂNIEI

Efectul „hazardului dirijat“
Acum mai bine de un deceniu, cele câteva schiþe de „prog-

nozã de piaþã“ imobiliarã ce apãreau în chip sporadic aduceau un
ºir de imagini posibile ce s-au confirmat uneori deºi în procent încã
nedefinit cãci „maladia epocii“ rãmâne pânã astãzi o anumitã lipsã
de aºezare în materie de proiect ºi un intervenþionism administra-
tiv care nu se poate anticipa ºi, deci, include în calculul oricât de
iscusit. Astfel încât, în materie de locuinþe era de neimaginat cã în
preajma „cutiilor de chibrituri“ ce însemneazã „apartamentul de bloc“
în cartier periferic astãzi se vor înghesui cumpãrãtorii, plãtind „cât
nu face“ ºi cã, deci, nu va exista nici un calcul social în tematica
„modului de viaþã“ al generaþiilor ce apar; cã „noua clasã“ de bogãtaºi
va asalta „kibbutzurile de lux“ denumite pompos, ºi americãneºte,
„dezvoltãri“ ºi unde este aproape cu neputinþã sã existe intimitate,
confort sau o viaþã seninã; cã în locul „casei interbelice“ ce denotã
þinutã, stil ºi tradiþie, cumpãrãtorul înlesnit va alege azi „apartamen-
tul de lux“ de colonie în cartiere cu faimã unde cresc peste noapte
amalgamuri alcãtuite din pereþi-cortinã, despãrþituri de gips-carton
ºi geamuri-termopan, arãtând „triumful casei de consum“; cã palate
cu faimã se vor scoate la vânzare de cãtre moºtenitori adesea apro-
ximativi, dez-naþionalizându-se „la momentul oportun“, când totul este
scump ºi rãu alcãtuit; cã vom avea, în satele de lângã Bucureºti, „vile“
ce se evalueazã cu frivolitate la 8 sau 10 milioane de dolari, de parcã
aceastã valutã este tot atât de uºor de cules din copac ca ºi o gutuie.

ªi în imobiliarul comercial rãsturnãrile sunt spectaculoase ºi
adeseori absurde. Noi ne-am închipuit multã vreme cã, de pildã, vom
avea în Bucureºti „bulevarde ale negustoriei“ aºa cum, odinioarã,
fuseserã Lipscanii ºi cum existã pretutindeni în Occident ºi cã, prin
urmare, Calea Victoriei va putea rivaliza cu Rue de Rivoli din Paris
iar Bulevardul Magheru cu Kartnerstrasse de la Viena. Ideea cã,
printr-un joc al „hazardului dirijat“, se vor impune peste noapte
supermagazinele care, în alte pãrþi se pregãteau de faliment dar se
întinserã cu repeziciune peste România, ºi cã „Mall“-urile vor preschim-
ba nu doar „centrele de iradiere“ ale oraºului ci ºi modul nostru de
viaþã, nu apãrea nicãieri ºi nici nu se putea anticipa. Acestea sunt
consecinþa erorilor în strategie ºi a inaptitudinii de a imagina proiect
de viitor cu continuitate dar astãzi existã ºi, deci, sunt un fapt ce
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se va corecta de la sine cândva însã fãrã a se putea anticipa „momen-
tul“ ºi „efectul“ deºi „întârzierea“ ºi „pierderile“ în bani (dar, deopotrivã,
câºtigul pentru „câteva buzunare“ definite) sunt izbitoare. 

Nici în alt câmp tematic nu lipseºte incidentalul. Cine ºi-ar fi
închipuit cã în esenþa însãºi a privatizãrilor de „întreprinderi“ stau
ascunse uriaºe afaceri imobiliare cu dezvãluire la soroc, atunci când
terenurile, în suprafeþe de multe hectare în chiar mijlocul oraºelor,
vor deveni scandalos de scumpe ºi vor îmbogãþi pe „inteligenþii“
plasatori de bani puþini? Noi credeam, dimpotrivã, cã se vor întãri „imo-
biliarul de depozit cu fiscalitate scãzutã“ ºi, prin urmare, „zonele libere“
vor fi cãutate ºi, din punct de vedere al preþului, vor impresiona
curând; dar aceastã previziune nu s-a adeverit deºi aici „consumul“
se intensificã ºi devine obiect de studii de psihologie colectivã. Astãzi,
când în locul aeroporturilor cresc „noi oraºe-satelit“ ridicate din banii
tuturor pentru „cei care au“ ca sã aibã ºi mai mult, ºi când par-
curile publice devin din plantaþii de copaci — plantaþii de vile, sentimen-
tul de suprarealitate faþã de predicþiunile de acum un deceniu este
atât de puternic încât apare ideea cã timpul s-a comprimat ºi cã
trãim, deodatã, în alt secol sau într-o dimensiune paralelã. 

În materie de „mediu de afacere“, nici mãcar o ipotezã ºoptitã
cu jumãtate de gurã nu exprima ideea cã, aproape fulgerãtor, noi
vom trece de la condiþia de piaþã imobiliarã localã alimentatã cu „bani
reali“, obþinuþi din economii, câºtig ºi plasament curent, la anexa
unei pieþe imobiliare globalizate, unde „banii imaginari“ dicteazã ºi
sporesc preþurile fãrã aproape nici o raþiune. Atunci când, în a doua
jumãtate a anilor ’90, cotele de „bursã imobiliarã“ se modificau atât
de lent încât pãreau imperceptibile de parcã ar fi fost preschimbãri
milimetrice de valori precum la Bursa de la New-York, o explozie de
preþuri de peste 250-300% în numai doi ani, aºa cum s-a produs
între august 2003 ºi septembrie 2006, pãrea un vis paradiziac sau
un coºmar, fiind în orice caz, de domeniul inverosimilului. 

ªi în ce priveºte „randamentul“, cum se spune, iluzia cã un
profit de 25-32 % pe an rezultat din plasament inteligent, aºa cum
era încã posibil prin 1997-98, se va menþine la nesfârºit, s-a spul-
berat treptat ºi astãzi dacã se obþine 11-14% apare un simþãmânt
de satisfacþie secretã, cãci, în orice caz, depãºeºte 8% care ar fi  un
maximum imaginat în societãþile aºezate. Dar, în acelaºi timp, numai
gândul cã astãzi, prin speculaþiile de terenuri, s-ar putea câºtiga
300-400%, uneori chiar ºi mai mult, ar fi dat acum câþiva ani ver-
tij ºi o stare de reverie asemãnãtoare cu inhalarea de droguri. 
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Acestea sunt, de fapt, consecinþa unui complex de împrejurãri
prin nimic pozitive ºi nici mãcar nu se poate spune cã vor crea o
evoluþie sãnãtoasã vreodatã, atunci când desfãºurãrile convulsive
de azi se vor aºeza. Impresia de vast mecanism speculativ, cu un
principiu intervenþionist invizibil, apare adeseori ºi se traduce în
formula salvatoare ce susþine, pe drept cuvânt dacã urmãrim efectele,
cã „România rãmâne o þarã atipicã“ definitã de un imobiliar haluci-
nant, „loc geometric“ pentru toate schemele de câºtig fraudulos ºi
sfidãtor ce se pot imagina astãzi, oriunde în lume. 

Avem un stat pasiv sau sinucigaº? 
Între „concluziile însuºite mecanic“ ce se vehiculeazã fãrã a se

verifica nici mãcar elementar, una dintre cele stãruitoare, ce priveºte
„retragerea Statului din istorie“, pare sã fi fãcut la noi nu doar prozeliþi
fanatici ci ºi o vogã stranie ºi, pânã la urmã, absurdã. Cãci, de fapt,
numai atunci când este sinucigaº ori iresponsabil Statul adoptã
aceastã ideologie ºi o întrebuinþeazã în felul unei concluzii nediscutabile
care, dacã ar fi pusã sub semnul întrebãrii, ar aduce celui ce o con-
testã acuzaþia de erezie ºi, deci, ocazia de represiune suferitã cam
în felul celor din vremea Inchiziþiei. 

Atitudinea „româneascã“ este, deci, neobiºnuitã ºi capãtã astãzi
chiar ºi un aspect de unicat. Alþii nu au aceste opþiuni ºi ºtiu prea
bine cã strategiile de amploare, proiectele ce privesc dezvoltarea
colectivã pentru zeci de ani ºi, pânã la urmã, protecþionismul în folos
cetãþenesc nu pot sã împovãreze particularul ce îºi vede orice iniþia-
tive de mai mare însemnãtate culcate la pãmânt ori restrânse de
spaþiul definit prin limite unde îi este cu neputinþã a se exprima fruc-
tuos. La drept vorbind, pretutindeni în societãþile aºezate, Statul
supravegheazã mecanismele vitale precum sunt „bursa“ ºi „piaþa imo-
biliarã“ ºi ori de câte ori înregistreazã aci o tendinþã de febrã anor-
malã ºi procese cu posibile dezvoltãri incontrolabile nu ezitã sã prac-
tice un intervenþionism inerent cãci obligaþia lui este aceea de a feri
pe cetãþean de neliniºti sociale inutile iar pe „producãtor“ sã îl þinã
la depãrtare de îngrijorãri capabile sã aducã pierderi ºi chiar fali-
ment. Dar la noi acestea sunt considerate „atitudini înapoiate“ ºi se
dispreþuiesc cu o petulanþã proprie unei mentalitãþi de personaj neis-
prãvit care, pe lângã inaptitudinea de a înþelege fenomenele capi-
tale, aºeazã ºi deficitele în seama unor mici erori mãrunte, cu va-
loare de „incident“ când, de fapt, acestea izvorãsc din maladia sis-
temului croit greºit. 
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Iatã, între altele, ideea cã noi am avea un „deficit de vizibili-
tate“ ce pãgubeºte numai piaþa imobiliarã este atât de suprarea-
listã încât nici mãcar nu meritã un examen dezvoltat spre a se obþine
o corecþie elementarã. Cãci, la drept vorbind, noi nu avem „vizibili-
tate“ în aproape nimic, iar când aceasta existã „imaginea negativã“
apare matematic ºi cu o precizie de ceasornic elveþian. În ziarele
din Occident, despre România se scrie „din an în paºte“ ºi, de obicei,
în condiþii de „ºtire de citit“ ocazionatã de vreun dezastru natural
sau indiferent ce curiozitate cu caracter exotic. Mai adeseori se scrie,
însã, despre românii care, în tradiþia negaþionistã devenitã astãzi
aproape o regulã prin stãruinþã în satanizare, ar fi prin definiþie „hoþi“,
bandiþi ºi stimulatori ai mediilor interlope locale. 

În bine nu apare nimic, decât prin nu se ºtie ce intervenþie a
hazardului, iar noi nu suntem capabili sã alimentãm, cu informaþie
elementarã sau propagandisticã, pe nimeni ºi de nicãieri. Dar, ori-
ºicum am lua-o, astfel de iniþiative mai mari ori mai mãrunte, nu
sunt posibile prin efort privat ori cu adunat banul „mânã de la mânã“
ca sã se mai dreagã busuiocul pe unde, însã, practic nu existã abso-
lut nimic de dres. În aceastã varã, ca sã exemplific, nu am întâlnit
în nici o librãrie din Paris, Milano, Barcelona sau Viena vreo broºurã
despre România, vreo hartã geograficã de vânzare, un pliant oare-
care, un semn mãcar cã existãm pe Pãmânt ºi cã am putea intere-
sa mãcar în vreo proporþie mãruntã, arãtând cã avem legitimitate
în a ne pãstra „în fiinþã“; aceasta în vreme ce, în Catalonia, oricine
putea sã cumpere pânã ºi un dicþionar de conversaþie pentru uzul
cãlãtorilor în Bulgaria iar la posturile de televiziune „globalizate“
secvenþele publicitare despre Croaþia erau enervant de frecvente.
Mi-a crãpat obrazul de ruºine într-o librãrie mare din Paris, când
am vãzut cã, într-o colecþie, ºi cãutatã ºi inteligent conceputã, despre
„oraºele lumii“ existau mici volume de buzunar despre Beirut, Bratislava,
Budapesta ºi Sofia (aceasta ca sã nu mai citez „marile metropole“)
ºi nici unul despre Bucureºti care, deci, ar fi situat mai degrabã pe
o altã planetã ori în regiunile definite pe hãrþile medievale prin „pata
albã“ ºi vacuitate. Dar corecþia acestui „deficit“ n-ar costa o avere.
Mã ºi gândeam cã, pentru a-l face în tiraj mediocru de cam 2000
de exemplare, nu ar fi nevoie decât de vreo treizeci de milioane de
lei vechi (unde s-ar fi inclus ºi redactare ºi tipar, adicã totul), deci
un mizilic faþã de cheltuielile deºanþate ce se fac din buzunarul ano-
nimilor români pentru tot felul de prostii extravagante. Bineînþeles
cã m-am hotãrât sã-l fac eu, cu cheltuiala mea ºi prin asociere cu
editorul francez, însã strãduinþa particularilor, cât de pricepuþi sau
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idealiºti, nu-i pânã la urmã decât o picãturã într-un ocean fiindcã
sunt deziderate ce nu se pot susþine numai „cu mânã privatã“. 

De fapt, noi vorbim despre „semnale cãtre Univers“ ºi, deci,
„atragere de bani“ prin vânzarea de ocazii cu înfãþiºare tentantã dar
continuãm sã tacem ºi sã aplicãm tradiþionala ideologie a „acce-
sului prin strungã“, chemând „pe alese“ ºi, mai apoi, lãsând sã
treacã selectiv numai pe cei care plãtesc taxã trebuitoare pentru a
putea ajunge la „peºtera cu comori “ ascunse cu grijã ºi ferite atent
de ochii nedoriþi. Nu o datã impresia cã avem o pasivitate ne-întâm-
plãtoare în materie de „imagine externã“ — ºi cã aceasta este doar
o parte dintr-un proiect de o întindere ºi organizare cu anvergurã
greu de întrevãzut — apare ºi stãruieºte deºi mai la îndemânã ar fi
de obicei explicaþia simplistã, prin ignoranþã ºi belferism, care, însã,
va trebui corectatã ºi pusã întotdeauna sub semnul bãnuielii. 

Astfel, ieremiadele ce nu înceteazã de mai bine de un dece-
niu ºi jumãtate în tematica „prudenþei investitorilor strãini“ (de parcã
„strainul“ ar apãrea aici din filantropie ºi nu pentru un câºtig mai
bun decât obþine acasã) ar fi mai indicat sã se proiecteze pe pânzele
prea subþiri ºi restrânse în dimensiune ce desfãºurãm noi, ca sã
atragem, ignorând cantitatea obiectivã de resurse ori învãþându-ne
cu atitudinea „minimalizãrii proprii“ ce se confundã cu un obiectivism
de capacitate intelectualã prea de tot redusã. 

Investiþiile mari sunt aduse de proiectele mari. Noi lucrãm însã
manufacturier. Când auzim despre „dezvoltãri“ de 30, 80 sau 100
de milioane de dolari americani, emoþia ce ne cuprinde este de
nedescris de parcã acestea ar fi echivalente cu ridicarea Piramide-
lor egiptene ºi cu Marele Zid chinezesc. Dar, la drept vorbind, ceea
ce se cheltuieºte pe Dâmboviþa nu sunt decât niºte mãrunþiºuri
de periferie de Imperiu ºi cine le va compara cu „piaþa imobiliarã
globalã“ unde ceea ce abia începe sã intereseze, vag, pe baronii aces-
tei afaceri se învârte pe la un miliard de dolari americani, va înþelege
proporþia ºi locul unde ne situãm în mod voit. La noi, nu existã nici
mãreþia obiectivelor ce depãºesc întinderea unei vieþi ºi nici „strate-
gia colectivã“ care ar defini „tipul de Românie“ ce se preconizeazã.
Jucând cum ne cântã unul ºi altul, aici se fac planuri numai din „man-
dat în mandat“. 

„Rãspunsul privat“ la indiferenþa Statului este, deci, soluþia real-
istã ce substituie deficitul de promoþie ºi „imaginea“ noastrã ºtearsã
sau rea. Aceasta poate include orice fel de reacþie ºi, pornind de
la greva colectivã în materie de proiecte ºi „livrãri“ (absurdã ºi invero-
similã cãci întotdeauna se gãsesc firi hrãpãreþe ºi egoiste ca ºi per-
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sonagii cu o conduitã slugarnicã faþã de Stãpânire), poate ajunge
pânã la „sindicalizarea cu scop de promoþie“, deºi deopotrivã de impro-
babilã într-o þarã unde individualismul înþeles greºit domneºte ºi tra-
diþia acþiunilor asociative lipseºte aproape cu desãvârºire. 

Rãmân, astfel, de adoptat iniþiativa eroicã personalã ºi chel-
tuiala ridicatã pentru a se stabili contacte ºi schiþe de programe cu
un risc incalculabil sau, pânã la urmã, adeziunea la formulele de
„învoialã“, combinaþie ºi aranjament ce ne definesc parcã în mod
constitutiv. Dar, de fapt, ce Stat mai este ºi acesta care cheltuieºte
în scop de a jefui fãrã sã dea nimic cotizantului ºi sustrãgându-se
prin trucuri sistematice în a da mãcar socotealã? Formula lui ire-
ductibilã este „statul tributal“, cel care te obligã sã plãteºti pen-
tru dreptul de a exista; atât ºi nimic mai mult. 

„Retrocedãrile“: Pegra României recente

Opacitatea de „fenomen secret“ dobânditã de aºa-numita „retro-
cedare de imobile confiscate abuziv“ produsã în România acestor
ani va afecta pentru multã vreme deopotrivã aºezarea socialã de la
noi cât ºi principiul însuºi de dezvoltare colectivã care, dacã va exista,
va fi supus deciziei deliberative a proprietarilor adeseori discreþionari. 

Mecanismul însuºi s-a dovedit neobiºnuit ºi lipsit de elemen-
tara posibilitate de a fi verificat. Iniþial atribuit instanþelor de jude-
catã, astãzi el se produce prin simple decizii administrative locale
care au în mânã soarta a sute de mii de hectare de pãmânt ºi clãdiri
de valori uluitor de ridicate. Sistemul lucreazã perfect. O întreagã
maºinãrie coruptã unde se includ funcþionari de Stat, notari ºi avo-
caþi, traficanþi de funcþie din administraþia de orice fel, falsificatori
de documente ºi jurnaliºti plãtiþi ca sã susþinã acest proces haluci-
nant s-a pus în miºcare pentru a se obþine o „nouã clasã“ de împro-
prietãriþi unde „vechea oligarhie de jaf“ a anilor 20-30 îºi dã mâna
„cu noii îmbogãþiþi“, formând o nouã „monstruoasã coaliþie“ rezul-
tatã din „pradã succesivã“. Imaginea acestei lumi în formare este Palat-
ul Manu, din Bucureºti (o bijuterie de arhitecturã, ce reproduce Musée
Rodin din Paris) care odinioarã fusese cumpãrat de un controver-
sat industriaº din camarila prãdãtoare a regelui Carol al II lea iar
astãzi a intrat pe mâna unui speculator de terenuri, care ar fi cum-
pãrat „drepturile“ de la moºtenitorii incerþi cu doar 7 milioane de
euro, mai puþin decât valoarea terenului unde se ridicã acest româ-
nesc „palais de Paris“. 
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Dar fenomenul se dezvoltã. O aºa-numitã „familie princiarã“
(desfiinþatã, totuºi, de Constituþia din 1923, din epoca monarhiei)
este împroprietãritã prin presiune de presã ºi insistenþa avocãþeascã,
„redobândind“ un domeniu de dimensiuni fabuloase, de mai bine de
27.000 de hectare pe muntele Ceahlãu, considerat de Români a
fi muntele sacru tradiþional. Palate, castele, munþi ºi uriaºe suprafeþe
de teren aflate în toatã þara trec în mâini particulare de obicei inter-
mediare cãci „la capãtul firului“ sunt deopotrivã „bogãtaºii recenþi“
români sau „strãini aventurieri“ ce trateazã orice þarã de pe Pãmânt
ca o nouã suprafaþã de Far West contemporan. 

Sloganul invocat în mod curent constã în „obligaþiile produse
de integrarea europeanã“. Dar prin acest „mit justificativ“, fostul rege
a primit înapoi nu doar proprietãþile personale ci ºi pe acelea ce
aparþineau Domeniilor Coroanei ºi familiei regale, adicã o avere de
peste 2,5 miliarde de Euro în vreme ce în Italia sau Grecia nimeni
nu a îndrãznit sã invoce un astfel de gest „reparatoriu“ aberant care,
deci, ar fi „european“ dacã ar fi cãpãtat rãspândire pretutindeni ºi
nu s-ar fi solicitat numai pentru „Europa recentã“. 

Pânã ºi Castelul Peleº, cel mai reprezentativ „imobil de pres-
tigiu“ din epoca modernã a României, s-a putut pune în „cântarul
redobândirilor“ în vreme ce Castelul Versailles rãmâne Franþei fãrã
a se îndrãzni vreun comentariu de „pretenþie privatã“ în aceastã materie.

„Frãþia dolarului“
Ideea cã noi vom extrage profit ºi vom câºtiga bani din turism

ºi din agriculturã — care se susþinea, pe la începutul anilor ’90, în
mod obsesiv ºi se înfãþiºa aproape ca un postulat — începe astãzi
sã se confirme, cel puþin în datele ei principiale. ªi totuºi, evoluþia
a fost lentã ºi, pânã la un punct, aproape imperceptibilã faþã de predic-
þiune (iar în materie de agriculturã — absolut iluzorie) încât totul apare
unora ca fiind o simplã ipotezã ce nu se confirmã ºi nici nu va avea
vreodatã un viitor. Cu toate acestea, anumite modificãri se observã,
fãrã sã se prezinte în felul spectaculos ce s-ar fi dorit. Însã, ºi pe
aceastã temã, este evidentã lipsa de strategie ce aduce o dezvoltare
sporadicã ºi concentratã încã acolo unde, totuºi, resursele sunt li-
mitate sau, mai bine zis, definite în loc sã se priveascã totul „de
sus“ ºi sã se adopte miºcãri largi, pe „alt picior“ ºi cu evoluþii în ter-
men lung. Astfel încât, în mod neobipºnuit, noi am ales desfãºurãri
ceva mai spectaculoase în domeniul „imobiliarului pentru turismul
de lux“ ºi „plasãm bani“ în hotelerie de trei ºi de patru stele (dar,
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adeseori, „stele à la Roumain“) ºi chiar dacã nu greºim în imediat
vom avea, peste încã o vreme, o saturaþie ºi, deci, oprire din dez-
voltare ce ne va þine în loc. Dar aceastã etapã era, la drept vorbind,
inevitabilã cãci trebuia sã se concentreze în direcþia „unde se aflã
banii“. Într-o þarã unde interesul popular pentru cãlãtorie existã dar
„nu sunt bani“ ºi unde „strãinul“ vine doar întâmplãtor cãci pare cã
nu îl atrage nimic, preferând (dintre destinaþiile de alternativã) „iefti-
na Bulgarie ospitalierã“ ºi „Ungaria cu geografie de pustã“, ceea ce
trebuia atras ºi, prin urmare, „satisfãcut“ era „turismul de afaceri“
ce se mãsoarã, de obicei, în „programe“ ºi „proiecte“ ºi într-un meca-
nism destul de lipsit de fantezie de „reþete“ cu caracter universal.
Astfel încât, „hotelul de patru stele“ cu „salã de conferinþe“, salon cu
pian, piscinã, restaurant, cramã ºi salã de biliard, gândit pentru lip-
sitele de originalitate „team-building“ ce se fac întotdeauna „la rece“
ºi „ca la carte“ s-a dovedit a fi, încã de timpuriu, soluþia lesnicioasã
ºi inteligibilã. Pentru cei care, cultivând „frãþia dolarului“, pot sã lege
cu uºurinþã prietenii contractuale cu cei aflaþi în „cercul de cunoºtinþe“
(cãci afacerile se întâlnesc iar „banii se fac din alþi bani“) aceasta a
fost, ani de-a rândul, investiþia la îndemânã ºi un fel de robinet cu
câºtiguri sigure, ritmice ºi previzibile chiar dacã nesãnãtoase. 

Cum însã nimic nu este etern, ºi aceastã concluzie s-a dove-
dit determinatã de timpuri ºi astãzi a înainta cu stãruinþã exclusivã
în turismul (ºi, deci, „imobiliarul turistic“) de lux nu pare a mai fi reco-
mandabil. Astfel, dacã insistãm în aceastã direcþie, noi vom avea
un deficit de cerere (cãci aceasta este, evident, limitatã) iar alte par-
ticipãri masive nu vom mai întâlni câtã vreme Poiana Braºov nu este
Cortina d’Ampezzo iar Neptun nu este Cannes sau Saint Tropez ºi nici
nu vor fi vreodatã altfel decât un surogat fãrã cine ºtie ce însemnãtate. 

Rezultã, deci, cã va trebui sa ne îndreptãm acolo unde existã
potenþial virgin, adicã acolo unde nu am înaintat în exploataþie fiindcã
nu am ºtiut ce avem sau nu erau motive sã ne îndemne în vederea
unui câºtig rapid care acesta s-a cãutat cu febrilitate ºi în chip greºit.
În aceastã materie, însã, potenþialul României în „imobiliarul turis-
tic“ rãmâne uriaº. Aici existã ceea ce în alte pãrþi nu are atâta
rãspândire, adicã o geografie diversã de unde se poate extrage un
numãr impresionant de soluþii variate care la alþii se regãsesc doar
monoton chiar dacã impun prin intensitatea unicatului. Noi avem „pri-
mitivism“, ce se cautã — ºi „se vinde“ bine când, însã, la noi se detestã
ca fiind þãrãnie ºi „înapoiere“; avem o viaþã ruralã, montanã ºi cam-
pestrã, cu trãsãturi ºi conþinut „ecologic“ care nu este scenografie
a „vieþii sãnãtoase“ ci viaþã sãnãtoasã în stare purã; avem istorie
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(pe care, cu inconºtienþã ºi sfãtuiþi de câte un „intelectual“ exprimat
câteva zeci de ani în preajma unui rege african, o detestãm). Ast-
fel, va trebui sã ne descoperim pe noi înºine ºi sã înþelegem cã,
astãzi, câºtigã acela care îºi cultivã „diferenþa specificã“, impune
varietatea ºi afirmã ceea ce are „altfel“ decât alþii care, la rândul lor,
se strãduiesc în a scoate la suprafaþã „definiþia lor“. În aceastã ma-
terie, noi vom afla, nu prea curând dar nici prea târziu, cã „identi-
tatea ºi diferenþa însemneazã câºtig, ºi deci bani“. Bineînþeles cã,
în „limba de metal“ a acestei vremi pigmentatã cu un fel de „romglezã“,
acestea se cheamã „brand“ adicã „imagine capabilã de a se vinde“
„marfa specificului nostru“, totemul. Cãci fãrã el cei „ce vor veni“
aici vor fi puþini, nedefiniþi ºi oarecari. ªi, spre a veni cãtre noi, avem
nevoie de „drumul de fier“ ce se invoca de cãtre Eminescu, adicã de
„cãi de comunicaþie“ altele decât astãzi fiindcã, spre a vedea Apusenii
în mãreþia lor de sanctuar mut, este nevoie de drum bun pânã acolo
unde splendoarea naturii se dezvãluie. 

De ce „am pierdut partida“ cu Bulgaria în turism? 
Aspectul aproximativ al Litoralului românesc de azi, ce se des-

crie ºi se deplânge periodic, are origini, ca sã zic aºa, „istorice“ ºi
exprimã, în ultimã analizã, ceea ce trebuia sã facem ºi nu am fãcut.
Întâi, de bunã seamã, ar fi trebuit sã avem ce nu avem, însã, în nimic,
adicã o strategie definitã, cu proiect generic de extinderi ramificate
ºi cu un principiu economic clar ºi pozitiv. Litoralul era prin definiþie
o „zonã de dezvoltare“ naþionalã unde terenul, de întindere stabilitã
prin normativ, nu se „atribuia“ ºi nu se „împãrþea“, devenind, deci,
argument pentru orice fel de „joint-venture“ posibil în viitor cu investi-
torii capabili cu adevãrat sã îl susþinã. Noi, însã, am preferat „atomi-
zarea“ proprietãþilor private ºi „învoielile“ care împiedicã astãzi
investiþiile pe picior mai mare, înaintând în continuarea unui neo-
feudalism pãgubitor ce absolutizeazã noþiunea de „proprietate“ ºi
reclamã eforturi uriaºe pentru a unifica loturi mãrunte spre a se
obþine în teren construibil de aspect convenabil. 

Este în afarã de orice discuþie, astfel, cã niciodatã nu vom avea
completãri de „ºirag de staþiuni pe litoral“ care ar fi fost necesare
oriunde se întrunesc condiþii favorabile ºi se aflã faleza în stare sãl-
baticã dar unde, mâine, nu vom obþine decât clãdiri solitare, „gos-
podãrii de vacanþã“ ºi, în general, structuri izolate lipsite de mecanis-
mul unitar capabil sã le facã sã funcþioneze cu efect. Abia acum
înþelegem cã „triumful principiului turistic Albena“ se datoreazã
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acestui fel de „structurã comunalã“ ºi nu va aparþine în vecii vecilor,
aºa cum este la noi, alãturãrii de feude mici ºi fãrã includere în reþea
activã þinutã într-o singurã mânã, aºa cum se întâlneºte la vecin.
Dar aceasta este numai o eroare cu caracter secundar. Înainte de
toate, ar fi trebuit inventat conceptul general sau, mai bine spus,
„filosofia“ exploatãrii Litoralului. Acestea, însã, nu existã fiindcã
nu suntem în stare sã le înþelegem însemnãtatea. Noi lãsãm totul la
mâna particularilor, creând o aºa-zisã „piaþã liberã“ de servicii care
se bat cap în cap când, de fapt, acomodarea generalã la un prin-
cipiu pragmatic ar fi fost soluþia dezirabilã. 

Rezultã pretutindeni un mediu baroc ºi nesuportabil unde crâº-
ma plinã de petrecãreþi ºi iubitori de manele duduie de muzici si-
nistre ºi rãcnete ce trezesc frica pentru cei gãzduiþi alãturi, în hoteluri
„de familie“ ºi aºezãminte cu activitãþi balneare pentru clienþi de o
anumitã vârstã ce solicitã îngrijire de sãnãtate. De fapt, noi nu ºtim
ce vrem. Facem „turism popular“? De lux? Balnear? „Rezervaþie pen-
tru Omul Alb“ de felul lui „all inclusive“ ce prolifereazã în þãrile exo-
tice dar ºi în Anatolia ºi Bulgaria? ªi, apoi, ce anume valorificãm
din materia localã ºi propunem celor ce ne viziteazã având curiozi-
tatea tipicã pentru cel ce nãzuieºte sã descopere insolitul oriunde
calcã, pe glob, cu piciorul? În aceastã materie, nu avem aproape
nimic, de parcã România ar fi o þarã pustie, fãrã element ce dife-
renþiazã ºi fãrã unicate deºi peste tot „specificul“ este o marfã ce
se cultivã ºi se consumã cu plãcere ºi curiozitate nedisimulatã. Bul-
garii — care ne închipuim cã ar deþine reþete miraculoase, când, de
fapt, adoptã numai o viziune inteligibilã pretutindeni unde nu existã,
cultivat oficial, dispreþul pentru organismul naþional propriu —
nu au nici un dezgust în a se recomanda drept „traci“ ºi a crea itin-
erarii de lungime ºi consistenþã fabuloase care valorificã acest strat
antropologic ignorat cu desãvârºire la noi. La noi, „dacismul“ este
aproape o infracþiune ºi dacã te gândeºti sã îl invoci apare de îndatã
aºa-zisul istoric ºcolit la curtea unui rege african care te denunþã,
ca un cenzor al Stãpânirii, ºi te învinuieºte cã eºti „reacþionar“, reco-
mandând sã fii stârpit definitiv. 

Noi ne împiedicãm nu numai în concepþii, dãunãtoare, de „mo-
dernism“ ºi „progres“ — unde crdem cã suntem „întârziaþi“ — ci ºi în
scandaloasa lipsã de culturã a celor ce diriguiesc „Cultura“ ºi care,
pe lângã ignoranþa lor sfidãtoare dar caracteristicã, lasã sã se ruineze
„locuri“ ºi „urme“ care ar fi „sanctuare turistice“ la alþii, dacã aceºtia
le-ar avea. Turcii nu au nici o reþinere în a-ºi apropria deopotrivã tre-
cutul bizantin, „grecesc“ ori macedonean al locurilor unde sunt aºezaþi
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acum, dar noi construim restaurante în Cetatea Histria ºi mâine poate
ºi „cartiere de vile“ peste locurile unde roiserã grecii expatriaþi; lãsãm
sã se surpe zidurile subterane ale Mânãstirii de cretã de la Basarabi;
þinem acoperite cu coviltire de un provizorat veºnic Mormântul Mar-
tirilor de la Niculiþel unde, în gropile relativ pline cu apã, plutesc doze
de bere, pungi de material plastic purtând inscripþii ale „consumis-
mului“ contemporan ºi rãmãºiþele de la prânzuri istorice cu fripturi
ºi mititei. Un imens zãcãmânt de locuri de negãsit pe aiurea se stricã
zilnic în paralel cu munþii de hârtii produse de belferimea de minis-
tere aptã numai de a face planuri formale, raportãri stupide ºi admi-
nistrare rea, pentru care va plãti odatã. 

În aceste condiþii, a aºtepta miracole de acolo de unde noi
facem tot ce putem pentru a ne deposeda de darurile naturale lãsate
de Dumnezeu este ºi ridicul ºi absurd. Cine sã mai vinã aici ca sã
vadã numai ceea ce existã aiurea mai bine fãcut ºi atent îngrijit ºi
sã ajungã sã trãiascã într-o atmosferã de Gulag stãpânitã de maneliºti,
personaje oacheºe cu ghiuluri pe mânã ºi copii de bani-gata care te
fac una cu pãmântul în fuga maºinilor luxoase pe care le conduc? 

Principiul dominoului: este Bulgaria ºi un
„tigru imobiliar“?

Rumorile produse în acest an de turismul bulgãresc ºi de aºa-
numita „migraþie a românilor“ cãtre staþiunile de la Marea Neagrã
aflate în vecini, a creat ºi un sentiment de îngrijorare privind o posi-
bilã „explozie a pieþii imobiliare“ de la sud de Dunãre, care ar putea
sã pericliteze aportul de „bani strãini“ de la noi prin alternativa mai
ieftinã ºi mai uºor producãtoare de câºtig. În aceastã materie, Bulgaria
însãºi se considerã „tigrul imobiliar al Estului european“ iar promovarea
investiþiilor în acest domeniu se produce dupã sloganuri ce o asea-
mãnã cu Spania anilor ’80 ºi ’90, fãcând aluzie la „explozia de in-
vestiþii de dupã integrarea europeanã“ ce s-au produs în Spania ºi
Portugalia ºi, deopotrivã, într-o specie de „imobiliar plezirist“, întãrit
mai ales de ideea de Litoral. ªi totuºi, oricâtã atracþiozitate ar exista
(ºi existã!), efectele sunt mai puþin spectaculoase decât se închipuie.
În anul trecut, ca sã exemplific, creºterea interesului pentru „imo-
biliarul bulgar“ a fost simþitor mai scãzutã în raport de previziunile
optimiste iar anumite inflamãri din acest an nu sunt nici ele atât de
spectaculoase cum sunt la noi. 

Esenþial rãmâne însã potenþialul de dezvoltare, care este pur
ºi simplu uriaº. Acesta decurge întâi de toate din preþurile uimitor
de scãzute (ce se aºeazã cam la nivelul, proporþional, al celor din
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România de la sfârºitul anilor ’90) ºi din geografia relativ virginã a
„regiunilor pentru plasat bani“, unde creºterile se anunþã ºocante
în viitorii 5-10 ani fiindcã, de fapt, preþul porneºte „de jos“ ºi are
unde sã se majoreze fãrã a crea disconfortul inevitabil la vederea
sumelor absolute. 

Bineînþeles, miza principalã va fi în „imobiliarul turistic“ (spe-
cialitate bulgarã indiscutabilã), cu tot ceea ce derivã din aceasta,
dar, în acelaºi timp, ºi în „arhipelagul tematic“ ce aratã pãtrunderea
marilor forþe economice (centre de afaceri, supermarketuri etc.).
Într-un anumit fel, pare în afarã de orice îndoialã cã Bulgaria va repro-
duce fenomenele „româneºti“ din anii recenþi, cu un procent de mul-
tiplicare ce nu va fi, totuºi, acela de la noi. Privitã „din avion“, piaþa
imobiliarã bulgarã ni se înfãþiºeazã ca „o Românie la sfârºitul anilor
’90“: preþuri rezonabile, uneori chiar scãzute, „bani puþini“, investiþii
strãine definite ºi reþinute, amortizare posibil rapidã atunci când plasa-
mentul se va face în „segmentele fierbinþi“ (totuºi încã puþine). În
aceste condiþii, este evident cã orice investiþie ne-aventuroasã va
aduce în câþiva ani o creºtere satisfãcãtoare fiind, însã, cu neputinþã
de a o traduce în procente cãci „rata de creºtere“ viitoare nu se
poate anticipa acum. Existã, ca pretutindeni, dezavantajul investiþiei
în strãinãtate: piaþã strãinã, cutume puþin cunoscute, administrare
ºi supraveghere dificilã a proprietãþii dobândite prin cumpãrare. Aceas-
tã realitate este agravatã ºi de caracterul incipient, chiar primitiv,
al administrãrii proprietãþilor imobiliare (de altfel, ca ºi în România)
ceea ce complicã controlul oricãrui plasament mai consistent ºi
mãreºte coeficientul de risc. Dar, pânã la urmã, acesta este un incon-
venient aproape universal, ce trebuie înþeles ºi însuºit ca un factor
de „variabilã“ inevitabil cãci în Provenþa, din octombrie ºi pânã la
Crãciun incursiunile hoþilor prin casele de vacanþã puºtii sunt o reali-
tate ajunsã ºi în ghidul turistic.

1 Iulie 2006 

Agenþiile imobiliare devin, încã o datã, „acarul Pãun“
Acum câteva zile, printr-o simplã hotãrâre de Guvern, o insti-

tuþie cu numele baroc de ONPCSB a fost aºezatã pe deasupra oricãrei
activitãþti în materie de vânzãri particulare de clãdiri, în ideea cã ar
fi de notorietate rãspândirea periculoasã a „spãlãrii de bani“ în Româ-
nia  imobiliarã. În aceastã materie, câteva precizãri sunt necesare,
fiindcã, la fel ca ºi alte rânduri, o idee în sine pozitivã nu va crea,
prin aplicarea aiuristicã, decât confuzie ºi dezvoltãri stupide, semãnând
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cu încarcerarea câte unui hoþ de gãini în chip de infractor al naþiei
ºi  emblemã a corupþiei naþionale...

Întâi de toate, este în afarã de orice îndoialã cã acest „oficiu“
nu are nici o legaturã cu piaþa imobiliarã ºi trebuie mai degrabã sã
i se recomande sã îºi continue activitatea lui de pânã astãzi, cu mai
multã stãruinþã ºi seriozitate, ºi, astfel, sã obþinã rezultate mai solide
ºi mai evidente decât cele, firave, ce se cunosc. Dar atitudinea aceas-
ta nu trebuie sã ne mire fiindcã, în România, aproape toatã lumea
viseazã sã facã altceva decât trebuie iar ceea ce este obligatã sã
facã — prin însuºi principiul de a exista — uitã sau face prost. Exem-
plele sunt ºocant de numeroase. Un caid de la ANPCI se ocupã de
„evaluare de case“ ºi îºi propune sã alcãtuiascã un mercurial de piaþã
(ceea ce nu este, evident, treaba lui) dar felul, mizerabil, cum se
alcãtuiesc dosarele de cadastru, haosul pãstorit de „agenþia“ lui ºi
sumele exorbitante de bani care circulã prin aceste reþele îl lasã
„nemuritor ºi rece“. Un ministru de Interne s-a trezit sã controleze
felul cum se vor încheia asigurãrile „obligatorii“ pentru locuinþe(!!??)
în vreme ce sentimentul de insecuritate publicã sporeºte de la o zi
la alta, cetãþenii aºteaptã cu zilele la cozi interminabile pentru un
simplu document de identitate ºi ca sã ieºi din þarã (om liber, crezând
cu naivitate stupidã cã „dreptul la libera circulaþie“ este garantat de
cineva) îþi trebuie un geamantan de atestãri ce ar dovedi cã nu cãlã-
toreºti ca sã furi. 

Înainte de a se face aºa-numita „supraveghere a pieþii“ ar fi
fost obligatoriu sã se facã „supravegherea de dinainte de piaþã“ ºi
sã se clarifice câteva din „misterele impenetrabile“ ale acestor ani.
Acestea  ar începe cu felul cum s-au „redobândit“ prin fraudã, corupþie
instituþionalizatã ºi „aranjamente“, sute de clãdiri impunãtoare în Bucureºti
ºi în oraºele  importante pentru a se însãnãtoºi, astfel, „documentul
de proprietate“ a mii de clãdiri scumpe care astãzi sunt îmbolnãvite
de ficþiuni ºi învârteli. Apoi, ar continua cu modul de acþiune al „func-
þionarului de stat“ care se amestecã adânc, prin condiþionãri diverse,
în viitorul însuºi al  pieþii ºi cu nesfãrºitele mecanisme birocratice corupte
ce însemneazã control „selectiv“ al clãdirilor noi deopotrivã cu aspec-
tul suprarealist al numeroaselor „cãrþi ale construcþiei“, de fapt „îngã-
duinþele“ cu tâlc organizate prin notariate, „secte“ de avocaþi ºi mul-
timilionari cu avere misterioasã ce învârt pe degete soarta celor mai
scumpe imobile din România. 

Acestea, însã, sunt tratate de parcã nici nu ar exista; în schimb
apare „acarul Pãun“, care, de obicei, este — ceea ce îi spune ºi numele —
a ºaptea roatã la cãruþã. Mecanismul cunoaºte o rãspândire neo-
biºnuitã dar explicabilã. Astãzi, la noi, când cineva nu are de lucru —
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sau doreºte sã abatã atenþia de unde nu ar trebui sã se priveascã
mai stãruitor — invocã „dezastrul“ de pe piaþa imobiliarã unde ar exista
cele mai primejdioase fenomene posibile pe mapamond ºi „calitatea“
cea mai detestabilã de servicii imaginabilã pe faþa Pãmântului. În
societãþile  aºezate, aceastã atitudine nu se întâlneºte ºi dacã se
bãnuiesc culpe ori neajunsuri, întâi de toate acestea se documen-
teazã, se adunã ºi se demonstreazã. A demonstrat cineva, pânã
azi, cã „spãlãrile de bani“ se produc în imobiliarul de la noi ºi, mai
ales, în presupusele  participaþii oculte ale „agenþiilor imobiliare“ care,
de obicei, sunt niºte nefericite „firme“ de apartament cu angajaþi
destul de aproximativi ºi famelici? Cãci dacã s-ar încerca o demon-
straþie serioasã ºi responsabilã s-ar bãga de seamã cã „marile
învârteli“ au loc nu acolo ci în spatele uºilor închise ºi sunt organi-
zate cu virtuozitate, la adãpost de priviri indiscrete ºi cu o partici-
pare atentã ºi co-interesatã de persoane ºi „familii“ ce au atât imu-
nitate cât ºi impenetrabilitate. 

În locul demonstraþiei, se invocã „temeri“ indefinite dar expuse
în forma unor articole improvizate de ziariºti oarecari care, înainte
de a învãþa carte ºi a stãpâni o meserie, aduc nenorocitele de
„dezvãluiri“ cu o celebritate de cinci minute care, nu odatã, li se ºop-
tesc de bouche à l’oreille de cãtre cine trebuie ºi exact la momen-
tul oportun. Dar temerile pure ºi simple nu însemneazã nimic iar
ca sã existe un argument minim în materie de „spãlãri de bani“ prin
imobiliar ar fi trebuit sã existe dosare consistente ºi certitudinea cã
acesta este, la noi, un fenomen cu extindere ºi grad ridicat de peri-
col social. Tot ceea ce cunoaºtem acum este o simplã ipotezã ºi, în
consecinþa ei, un model posibil care însã supãrã prin caracterul dis-
creþionar al concluziilor fãrã nici un reazem dovedit ºi prin „prezumpþia
de vinovãþie  aprioricã“. 

Consecinþele acestui mod de a gândi — care este, categoric, ab-
surd aºa cum se prezintã el acum — vor fi aproape nule din punct
de vedere al „însãnãtoºirii substanþiale“ dar vor aduce, ca de fiecare
datã, stive de rapoarte, „note“ ºi „informãri“ produse de bãnci, „agenþii“
ºi orice alte instituþii particulare obligate prin ucaz sã facã, cu gratui-
tate, muncã pentru care Statul este plãtit odatã prin mecanismul
fiscal general. De altfel, „birocraþia lãrgitã“ este proprie statelor
unde administraþia nu face nimic concret ci doar exhibã „o scenografie
a muncii“ iar ideea de a întrebuinþa o companie (care, cel puþin în
principiu deºi pare-se cã nu la noi, este o formã de proprietate) în
chip de prestator voluntar ºi substitut al „funcþionarului de stat“ ce
trãieºte ºi din banii acesteia este aberantã dar tipicã pentru România. 

Dar un efect oarecare va fi, cu toate acestea. Mâine, copacii
þãrii vor fi tãiaþi mai cu  osârdie spre a se obþine hârtia unde se vor

25



depune periodic înºtiinþãri inutile ºi peste care nu vor poposi nicio-
datã ochii cârpiþi de specializãri indecise ai „paznicilor delegaþi“; ºi
în acest  timp „centrele de afaceri“ vor trece de la un „investitor“ la
altul prin asistenþa preþioasã a „caselor de avocaþi“ unºi cu toate
alifiile, „palatele“ se vor redobândi prin tehnica achiziþiei de „drept
litigios“ ºi se vor re-vinde cu de ºapte ori mai mult decât s-a plãtit,
parcurile oraºelor — aºezate la locul lor de pe vremea lui Tata-Moºu —
vor fi „schimbate“ în folosul „revendicatorilor cu procurã“ spre a se
tãia copacii în vederea creaþiei de plantaþii de vile cu voie de la „stã-
pânirea îngãduitoare“. 

3 august 2006 

Începutul „al-nu-ºtiu-câtelea descãlecat“
„Invazia italieneascã“ de cumpãrãtori de terenuri agricole ce

s-a produs în Vestul României începând cu anul 2000, a început sã
se tempereze în cursul lunilor recente cãci atracþia preþurilor scãzute
înceteazã atâta vreme cât plãþile ce se fãceau depãºiserã 1800 ºi
chiar 2000 de Euro pentru un hectar, adicã enorm faþã de multe
alte regiuni. ªi în aceastã materie, „alternativa ieftinã“ tempereazã
„piaþa inflamatã“ fãrã sã fie nevoie de intervenþia salvatoare a Statu-
lui. La drept vorbind, „alternativele“ se dovedirã, în scurtã vreme,
foarte numeroase ºi, traducându-se în preþ convenabil, au fãcut ca,
în Banat, plafonarea pieþii funciare sã aparã mai repede decât fu-
sese prevãzut. Când în Muntenia hectarul de teren arabil se vinde
cu aproape un sfert din preþul „bãnãþean“ iar în Moldova cu banii
plãtiþi pentru un hectar din Banat se pot cumpãra nu patru ci ºapte-
opt hectare, soluþia se subînþelege de la sine ºi nu mai trebuie arã-
tatã. Fapt este cã, mai recent, o anumitã „migraþie de la Vest la
Est“ se înregistreazã în aceastã tematicã ºi a devenit evident cã ºi
în Vaslui ºi Bârlad va trebui „sã se înveþe  italieneºte“. 

Avem, deci, un al doilea „descãlecat italian“ în imobiliarul agri-
col din România, de fapt o strãmutare de direcþie în cãutarea preþu-
lui de chilipir care, încã, existã aici. Dar va mai exista multã vreme?
Evident cã nu. Oriunde apare presiunea asupra ofertei ºi cererea
nu se multiplicã în aceiaºi proporþie, preþul începe sã creascã ºi poate
sã devinã, la rândul lui, nesatisfãcãtor prin diferenþa faþã de cotele
imaginate. Astfel încât, o anumitã tendinþã crescãtoare, treptatã ºi
lentã, se va înregistra, fãrã sã aducã, însã, o explozie de valori fiind-
cã teritoriul expus achiziþiei este vast ºi, cum se spune în limbajul
curent, „este de unde sã se cumpere“. 
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Dar, de fapt, aceºti „italieni“ misterioºi sunt ei „agricultori“ (adicã
fac exploataþie) sau sunt „investitori“ (deci — speculatori)? Amândouã
ipostazele se confirmã. Unii cumpãrã ca sã „exploateze“ cãci Italia
are teren agricol mai puþin decât ar avea nevoie ºi din acest motiv
ºi  preþurile de vânzare sunt ridicate, deci in-convenabile: aceºtia
sunt fermierii migratori, care, în Banat, au adus un anumit grad
de disciplinã ºi un aer occidental, care prinde bine. Cu toate aces-
tea, nu toþi sunt mulþumiþi de ceea ce gãsesc aici. Este notorie po-
vestea unor italieni care, acum un an ºi jumãtate, au cumpãrat
suprafeþe întinse în judeþul Vaslui în ideea de a ridica un numãr impre-
sionant de sere ºi, astfel, sã „spargã piaþa de vânzare de legume“
închipuind ºi o reþea de distribuþie destul de ingenioasã. Dar au dat
faliment fiindcã noi suntem, însã, o þarã care iubeºte „importul“ (inclu-
siv în materie de zarzavaturi ºi legume) fiindcã „importul înseamnã
comision ºi contrabandã“, aºadar „ban în mânã“ ºi preþ de achiziþie
scãzut, prin  urmare „diferenþa ce asigurã câºtigul mare“. 

Iatã, deci, cã existã riscuri nu de tot nesemnificative în aceas-
taã materie unde, însã, speculatorii nu vor pierde, indiferent ce se
va întâmpla. Cãci dacã astãzi cumpãram hectarul „moldovean“ cu
350 de Euro, când îl vom putea vinde, cam peste un an ºi jumãta-
te-doi, cu mãcar 1500, rezultã un câºtig de mai bine de 100% pe
an. Ceea ce, bineînþeles, lasã visãtor pe oricine. 

„Locuinþa vremurilor grele“ 
Ideea cã pentru a obþine „spaþiu de locuit“ orice anexã a casei

tradiþionale orãºeneºti poate fi întrebuinþatã, nu dateazã decât de
mai bine de douã sute de ani ºi îºi are originea în fenomenele de
supra-aglomerare urbanã, însoþite de obicei de un deficit irezolvabil
în materie de locuinþã. Civilizarea pivniþei ori a podului devine astfel
o soluþie rezonabilã ºi practicã deºi aceasta se adreseazã mai degrabã
categoriilor defavorizate din punct de vedere social ºi acoperã dezechili-
bre ce apar inevitabil în epocile de urbanizare galopantã. „Mansarda“
se preferã, la drept vorbind. 

Dar, în aceastã materie, sunt unii care susþin cã „a locui în
pod“ ar fi dezonorant, inconfortabil ºi, deci, de nedorit deºi „moda
mansardei romantice“ a fãcut furori în Occident prin secolul al XIX-lea,
când, mai ales în Paris, „viaþa de boem“ era definitã prin chiar acest
mod de a locui. Aceasta a generat nu doar efect „imobiliar pozitiv“
ci ºi un fel de tradiþie a excentricului ºi astãzi, încã, la Paris ori la
Viena un „attic“ sau un „penthouse“ se cautã ºi se vând ori se închiria-
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zã cu sume considerabile mai ales dacã se aflã în cartierele de „sanc-
tuar“. Aceste soluþii sunt posibile ºi la noi ºi, în ceea ce s-ar putea
numi „imobiliarul de lux“ (desemnând efecte speciale obþinute de
designer sau un mod de viaþã la limita extravagantului înlesnit) au
ºi apãrut mai recent, când anumite clãdiri de epocã interbelicã ºi-au
vãzut turela ºi ºarpanta în „comble brisé“ transformate în cochete
studiouri sau apartamente atipice, de fapt un fel de „espaces de
charme“ ce se apreciazã ºi se vând „bine“, în aceiaºi manierã ca ºi
în capitalele renumite. Însã efectele pot fi, de fapt, mai largi decât
simpla satisfacþie obþinutã de „noii îmbogãþiþi“ excentrici, mai cu seamã
cã astãzi criza de locuinþe capãtã la noi un aspect de maladie cron-
icã ºi nu dã semne cã s-ar tempera prea curând. Ca ºi odinioarã,
cei ce se  intereseazã de aceste posibile auxiliare locuibile sunt cu
precãdere „defavorizaþii“, tinerii ºi cei aflaþi în nevoie iar consecinþa
„spaþiilor absente“ ºi a „pieþii insuportabil de scumpe“ devine inevitabilã.
Din loc în loc, „extensiunea pe verticalã“ se întâlneºte arãtând cã
existã dibuiri ºi nãzuinþe în a se rezolva pe cãi practice ceea ce este
deficitar dar acestea nu sunt decât iniþiative întâmplãtoare ºi ade-
seori destul de discutabile. Ea se explicã mai degrabã prin „nevoia
unui acoperiº deasupra capului“ care, dacã Stãpânirea ar fi fost mai aten-
tã ºi mai responsabilã, nu ar fi luat înfãþiºãrile de azi, ce aduc reacþii
vecine cu disperarea. Acum adaosul de locuinþe nu se mai face prin
întrebuinþarea spaþiului construit ca anexã ci prin supra-înãlþãri ºi
completãri peste terasele blocurilor de apartamente, în scopul de
a majora ceea ce existã. Dar nici „mediul“, ca sã îi spunem aºa, nu este
mai îngãduitor. Ca sã construieºti, este necesar a se dovedi „pro-
prietatea“, care, fiind colectivã, trebuie clarificatã prin adjudecare
într-o anumitã  manierã; apoi, se impune autorizaþia de construcþie
(cu, bineînþeles, „proiect“ plãtit consistent) care, fiindcã subiectul este
un adaos, reclamã expertiza tehnicã ºi „cântãrirea“ pericolelor posi-
bile ce ar apãrea în materie de rezistenþa clãdirii iniþiale. O birocra-
þie specificã administraþiei de „Tiers-Monde“ face, astfel, ca multe
din idei sã rãmânã simplã ipotezã iar posibilii beneficiari sã încerce
doar amãgirea lipsitã de efect pozitiv. 

În aceasta temã,numai iniþiativa Statului reprezintã ieºirea din
incertitudine cãci în lipsa acutã de terenuri pentru „locuinþele sociale“
invocate adeseori fãrã a se vedea mai nimic concret, „adaosul de lo-
cuinþã prin mansardare“, înþeles ca program public ºi nu particular,
poate constitui o soluþie la îndemânã. Iatã o temã cu adevãrat demnã
pentru o dezbatere cu efect social ºi nu, aºa cum se practicã astãzi,
nesfârºitele frivolitãþi de televizor ce se uitã dupã numai câteva zile. 
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Ideologia birului: încã un parazit consumator
de bani luaþi ca tribut 

„Scandalul auditorilor energetici“ (cãci fãrã nici o indoialã aces-
ta este sau va trebui sã devinã un scandal destul de curând) nu sur-
prinde în atmosfera de depravare instituþionalã de la noi unde un
numãr considerabil de instituþii fac altceva decât ar trebui sã facã
(dar nu fac ceea ce ar trebui ºi sunt obligate legal), iar altele apar
peste noapte,deºi nu sunt folositoare nimãnui ci reprezintã un sim-
plu parazit social „care se aflã în treabã“. Ideea însãºi cã „aºa e în
Europa“ ºi cã, deci, noi ar trebui sã urmãm cu slugãrnicie „sensul
progresului“ nici nu mai trebuie evocatã fiindcã „sovietismul“ ei pri-
mitiv iritã prin agresivitate petulantã ºi prin „sincronism“ iraþional.
Ca ºi altã datã, noi suntem mai catolici decât Papa ºi ne manifestãm
excitaþia pragmaticã faþã de orice extravaganþe ce pot aduce daune
cetãþeanului dar umflã buzunarul unei categorii definite ce se con-
stituie expres în vederea jefuirii organizate. Din pãcate, încã o datã
„maºinãria româneascã de afaceri ceþoase“ se miºcã impresio-
nant de rapid ºi de sistematic ceea ce însã nu mirã defel într-o þarã
ce cultivã aproape doctrinar „capitalismul oligarhic de grup“ ºi o ideo-
logie a birului definitã prin caracterul ei tributal. În aceastã materie
(ce se regãseºte ºi în „afacerea asigurãrilor obligatorii de locuinþe“
dar ºi, parþial, în „afacerea cadastrului“) schema este elementarã
dar va aduce nu doar un nou bir inutil ci o nouã categorie de îmbogãþiþi
din muncã aproximativã sau din corupþie purã ºi simplã. Pe scurt,
începând de acum în trei ani, potrivit declaraþiilor unor personagii
care au implicaþie în acest caz, „nimeni nu va mai putea vinde o clãdire
în România dacã aceasta nu va avea un certificat de audit energetic
eliberat de un auditor autorizat“. La o repede citire, acest text abe-
rant nu conþine cine ºtie ce elemente generatoare de neliniºte dar
la privirea atentã „fondul problemei“ stupefiazã prin consecinþe. Dacã
aºa va arata „capitalismul europenizat al României“, atunci ar decurge
de aici cã „dispoziþia“, ce compune în esenþa ei noþiunea de proprie-
tate, nu va mai exista atâta vreme cât existã interdicþia de a vinde
„când ºi cui doresc“ iar cumpãrarea, ca act de voinþã, se suspendã,
la rândul ei, atâta vreme cât Statul va obliga actul în sine sã conþinã
un document eliberat de niºte alþi particulari exteriori invoielii de trans-
fer de proprietate,creind o situaþie incredibilã în materie, aproape
vecinã cu o semi-expropriere. ªi totul în ideea paternalistã de a se
asigura „reabilitarea termicã a clãdirilor“! Dar sã zicem cã aceastã
înlocuire a regimului de proprietate clasic cu un regim quasi-feudal
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(unde „proprietarul“ e doar un simplu posesor vremelnic în timp ce
feudalul major, adicã Vodã, este Marele Proprietar) ar fi o nesemni-
ficaticã chichiþã avocãþeascã ce se poate ignora. Rãmâne însã aspec-
tul practic, realitatea brutalã a situaþiei ce se preconizeazã. Aceasta
aratã halucinant. Adicã eu, crezându-mã proprietar, nu voi putea sã
vând clãdirea ce deþin dacã un „specialist“ delegat de Stat nu îmi
acordã indulgenþa de a constata cã aceasta este „reabilitatã ter-
mic“, mai mult ca sigur prin înzestrare cu „termopane“ .Acest „spe-
cialist“ (ocupat, ca toþi „specialiºtii“) va putea greºi sau va întârzia
„lucrarea“ (cãutând de la mine „îngãduinþe“) ºi, în orice caz, va solici-
ta, la sfârºitul Operei sale inutile, ºi o platã. Cât? Promotorii aces-
tei afaceri spun cu frivolitate: 2-4 E/mp, crezând cã e puþin deºi
aceasta înseamnã 400 de Euro la un apartament de 100 mp — adicã
un bir nou, dar un bir ocult ºi în folos privat — dar nu ne spun ce
se întâmplã dacã acest tarif va putea fi modificat, întotdeauna „în
sus“, prin simpla lor decizie de breaslã sau de Cartel ºi nici ce se
va întâmpla dacã, având ferestre de lemn, vechi de 70 de ani,va
trebui sã mã oblige, refuzând „certificatul“,sã le schimb cu sinistrele
„termopane“ deºi eu cred cã nici nu ar fi sãnãtos ºi nici estetic (dacã
locuiesc, sã zicem, într-o clãdire de patrimoniu). Cât ar costa, fãrã
nici un sens practic, obþinerea acestui „certificat“? ªi ce ar însem-
na „reabilitarea termicã“ în casa de la þarã, a cãrei universalitate
de aspect modest este ºtiutã ºi necontestatã? Aceasta ar însem-
na dotarea cu „termopane“ a unei clãdiri cu aspect de arhitecturã
localã tradiþionalã? 

Efectele acestei afaceri iresponsabile nu se opresc aici dar
rãul, în loc sã se izoleze ºi sã se înlãture, vãd cã se propagã în secret
ºi la adãpostul cabinetelor populate de „gulerele albe“ ºi în ignoranþa,
voitã, a unei þãri paralizate de spectacolul „vieþii suprarealiste de
televiziune“. Ca ºi în alte, numeroase, rânduri, „dezbaterea publicã“
lipseºte, iar Stãpânirea ajunge sã se comporte discreþionar de parcã
România a devenit o moºie luatã în antreprizã pentru nu se ºtie câte
sute de ani. 

Existenþa „auditorilor energetici“ (ce denumire pompoasã!) nu
este o necesitate ci o afacere organizatã în mod evident în folosul
unei categorii care, fãrã a fi nevoie de ea, substituie Statul prin autori-
tate deºi este nimic altceva decât un grup definit de interese pri-
vate, un parazit sau, cum se spune la noi, o „capuºã“; dar o capuºã
desgustãtoare. Eram la Paris, „sanctuarul birocraþiei clasice“, când
am auzit despre aceastã nouã aiurealã dâmboviþeanã; priveam uimit
cercevelele vechi, din lemn datând de acum câteva zeci de ani, de
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la ferestrele clãdirilor de milioane de dolari ºi mã gândeam cât de
înapoiaþi sunt aceºti „europeni“ ce nu cunosc binefacerile „moder-
nizãrilor imaginate de încasatorii de tribut de la Bucureºti“, unde virtuo-
zitatea hoþiei este „capodoperã“.

Încã o generaþie de la noi va trãi aproximativ, înda-
torându-se pe viaþã pentru „vechi“ ºi „prost“
În ciuda unui recent tip de triumfalism în tematica imobiliarã,

care zugrãveºte tablouri paradiziace cu nenumãrate cartiere „noi“,
împânzite de blocuri „moderne“ ºi conþinând mii de apartamente înzes-
trate „up-to-date“, nãdejdea de a se putea cumpãra vreuna din aceste
„unitãþi“ de cãtre funcþionarii români obiºnuiþi rãmâne firavã ºi, de
fapt, este chiar o simplã iluzie. Preþurile încã prohibitive dirijeazã,
la drept vorbind, asemenea investiþii desfãºurate pe picior mare cãtre
o anumitã „burghezie tânãrã“ ºi cãtre „management intermediar“
când nu  sunt doar o simplã materie de câºtig rapid pentru spe-
culatori sau rentierii ce vor obþine profit constant din exploataþie ºi,
deci, închiriere. 

Astfel încât, „locuinþa produsã în epoca anterioarã“ ºi, ca atare,
„ieftinirea apartamentelor de cartier“ rãmân obsesia colectivã a aces-
tor ani ºi principala temã de preocupare socialã a tineretului din „ge-
neraþiile ce vin“. ªi aici, ca în orice cheltuialã fãcutã pentru nevoile
fundamentale, „criteriul preþului“ este capital ºi, prin urmare, nu vor
apãrea nici un fel de modificãri de accent de la „vechile“ la „noile“
apartamente decât atunci când ceea ce se clãdeºte acum va fi com-
parabil în materie de preþ cu ceea ce existã pe „piaþa de locuinþe
folosite“. Unii socotesc, însã, cã o temperare de valori se va pro-
duce, totuºi, ºi cã, din motive diverse, vor putea sã cumpere ceea
ce astãzi este aberant de scump când vor ajunge, mâine sau poi-
mâine, la cote mai reduse cu un sfert sau chiar ºi o treime. Aceastã
nãdejde este un simplu vis fãrã nici un fundament ºi dacã, totuºi,
o anumitã „ajustare“ va fi posibilã, aceasta nu se va produce decât
foarte târziu fiindcã în aceastã materie ar fi fost necesare, încã de
azi, programe cu susþinere publicã, constituite ºi capabile sã creeze
efect într-un interval realist, care, însã, nu se întrevede defel. Cei
ce îºi pãstreazã prudenþa ºi atitudinea rezervatã sunt, de aceea,
mai mulþi cãci în ciuda eternului electoralism desgustãtor prin nota
aproape cinicã — vehiculat de Stãpânirea ce promite periodic „aparta-
mente pentru tineri“ — intuiþia popularã are reprezentarea corectã
fiindcã mulþimile rareori greºesc. „Omul român“ de azi ºtie cu pre-
cizie cã este înºelat ºi cã i se prezintã imagini ce nu vor fi adevãrate
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decât în vis iar ideea unei locuinþe proprii „bune“ începe sã capete
contur abia „la Sfântu’ Aºteaptã“. 

Astfel încât, deºi soluþii existã dar se ignorã ºi se dispreþu-
iesc fiindcã nu îngãduie „aporturi financiare de învoialã“, încã o
generaþie de la noi va trãi aproximativ, îndatorându-se pe viaþã pen-
tru „vechi“ ºi „prost“. 

În rãzboiul, posibil, cu bancherii,
Banca Naþionalã nu are nici o ºansã 

Contrar opiniilor curente ce susþin cã „ameninþarea cu inter-
venþia“ practicatã de Banca Naþionalã în materia „vânzãrilor de bani“
(întrebuinþate în creditul ipotecar) ar fi expresia unui abuz ºi, în orice
caz, „necapitalistã“, aceastã atitudine este, din pãcate, nu doar rezo-
nabilã ci ºi lipsitã de alternativã. Noi nu avem, aºa cum sunt la alþii,
mecanisme care sã echilibreze piaþa imobiliarã prin strategie definitã
ºi nici autoritãþi capabile sã administreze raþional ºi competent ci
doar o doctrinã stupidã ce se traduce prin „retragerea Statului din
istorie“ ºi printr-o aºa-zisã „liberalizare a pieþii“ — în mai toate dome-
niile — care a condus la anarhia aparentã ºi la exacerbarea jafului
ce se întâlnesc astãzi, în România. 

La drept vorbind, tema aceasta este în sine deopotrivã sem-
nificativã ºi tulburãtoare. Noi avem o lipsã acutã de locuinþe (cãci o
întreagã generaþie a fost sacrificatã prin rea administrare de fond
imobiliar de Stat, vândut pe nimic „generaþiei precedente“), bani „reali“
puþini, fiscalitate cu maladii oculte ºi cu o evidentã descurajare a
investiþiei ºi, în acelaºi timp, o uimitoare iresponsabilitate în a cãuta
soluþii pragmatice ºi o incapacitate iritantã în a lega o idee cu alta
ºi a crea programe ºi planificare, de fapt strategie în interes naþio-
nal. În aceste condiþii, apariþia creditului ipotecar (injectat printr-o
manevrã brutalã, în vara anului 2003, în condiþii indistincte ce se
vor elucida vreodatã) a modificat nu doar structura pieþii imobiliare
ºi ritmul ei de a se manifesta ci însãºi directiva noastrã internã de
evoluþie care, dupã ce s-a vândut munca naþionalã din trecut (prin
privatizare), îºi pierde, prin vânzare „pe datorie“, ºi sensul muncii
naþionale viitoare ce va aparþine, pentru cel puþin un sfert de secol
de aici înainte, unor cãmãtari particulari. 

Aceastã realitate nu se comenteazã ºi nu se discutã de parcã
ar fi de la sine înþeleasã ori tot atât de inevitabilã ca un fenomen
cosmic, când, de fapt, nu este decât o consecinþã a unei adminis-
trari greºite a Statului ºi a inaptitudinii parcã definitive de a elabo-
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ra soluþii ºi a le pune în practicã. În loc sã se intensifice, prin meca-
nisme fiscale ºi aparente subvenþii, construcþia de locuinþe (nu
„sociale“, evident) întrebuinþându-se metode verificate istoriceºte încã
din anii 20-30 ai secolului trecut, se adoptã „drogul îndatorãrii“
ºi efectele aduse în chip inevitabil de acesta. 

Imaginea pieþii imobiliare româneºti este impresionantã, la drept
vorbind: o realitate devastatã de invazia de „bani imaginari“ ce ne
inundã din toate direcþiile, unde ceea ce este „vechi“ ºi aproximativ
este din ce în ce mai scump iar ceea ce este „nou“ se face la
repezealã, în cantitate nesatisfãcãtoare ºi scandalos de scump. Acest
pârjol ce neliniºteºte se intensificã în fiecare zi prin debitul în creºtere
al „robinetului de bani“ care, aºa cum se ºi spune în  Occident, creeazã
un „efect de fericire“ rezultat din „proprietatea pe datorie“ ºi nu feri-
cirea însãºi, care, de bunã seamã, rãmâne un simþãmânt abstract.
Astfel încât, spre a tempera incendiul ce nu se poate stinge, noi
reacþionãm ca întotdeauna, à la roumaine, prin „restrângere“ ºi „inter-
dicþie“ ºi nu prin soluþie realistã, dezvoltare ºi adaos. 

De fapt, dacã Banca Naþionalã va limita, de mâine, ºi mai mult
ceea ce se cheamã „accesul la creditul ipotecar“, aceasta va fi, cu
probabilitate, o expresie a „soluþiei disperate“ cãci atâta vreme cât
piaþa imobiliarã „învârteºte“ de luni de zile aceiaºi ofertã enervant
de scumpã ºi de „rea“ iar altã materie nu se aratã la orizont, aici
nu va exista alternativã. Aceasta ar fi, bineînþeles, explicaþia necon-
testabilã dar poate cã nu suficientã cãci, la noi, unde totul are ºi
un alt sens ocult ºi ascunde organizãri cu vizibilitate scãzutã, nu sunt
de exclus ºi alte raþiuni ce se pot doar presupune ºi, poate, se vor
evidenþia în viitor. Întâia dintre acestea ar putea fi descurajarea adep-
þilor creditului ipotecar ºi îndreptarea clientelei cãtre alte „instrumente
financiare“ a cãror apariþie este iminentã (dar cunoscutã numai în
cercurile apropiate „conspiraþiei“) ºi care, astfel, ºi-ar asigura încã
de la început „consumatorii înfometaþi“. Apoi, nu se poate exclude
ipoteza „amânãrii supravegheate“ sau a temperãrii „cu termen“, în
ideea  cã anumite „proiecte“ (ce se anunþã între cunoscãtori) nu ar
fi încã definitivate ºi cã, deci, cotizaþia pentru acestea ar trebui sã
mai aºtepte pânã când „fructul va fi copt“. 

Oriºicum ar fi, ºi orice „grilã“ va apãrea vreodatã în materie
de „calificare pentru credit“, totul se va rezuma la o furtunã într-un
pahar cu apã. În fiecare oraº important din Occident sunt mai bine
de câteva sute de bãnci ºi peste o mie de companii de consultanþã
financiarã în materie de credit ipotecar, ceea ce însemneazã cã epoca
se defineºte în acest fel iar „vânzarea de bani în schimbul muncii
viitoare“ este nu numai o afacere ci ºi o ideologie cu caracter expansiv.
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În rãzboiul dintre Banca Naþionalã (care, dacã nu rãspunde
unei cereri nedefinite, adoptã, în orice caz, „soluþia disperatã“, arãtând
cã nu are loc de întors) ºi „congregaþia bancherilor“, cea dintâi va
pierde întotdeauna cãci în mediul nostru stãpânit de personaje cãro-
ra soarta þãrii le este indiferentã nu existã decât acþiune pompieris-
ticã, precipitatã ºi cu efect firav. Dar fiindcã suntem pe o piaþã imo-
biliarã unde „creditul ipotecar“ dicteazã, ar fi trebuit ca ºi în materie
de chirii pentru locuinþe efectele sã se fi simþit ºi, deci, acestea sã
scadã. În aceastã materie, calculul este simplu: atâta vreme cât „rata“
pentru plata creditului este apropiatã de valorea chiriei pentru „locuinþa
folositã“, rezultã ca a obþine, la sfârºitul unui interval definit, o pro-
prietate ºi nu... nimic, ar fi, categoric, de preferat. Astfel încât, ori-
unde „escaladeazã“ ceea ce se  cheamã „proprietatea pe datorie“,
chiria se tempereazã valoric ºi chiar scade în cotaþii; aceasta este
„concluzia de manual“. Dar, precum se ºtie, România este o piaþã
imobiliarã atipicã, unde puþine fenomene se produc ca la carte. La
noi, unde este cu neputinþã a se face analizã statisticã fiindcã nu
se cunoaºte „materialul statistic“ devreme ce majoritatea aparta-
mentelor în cartiere se închiriazã „cu banii în mânã“ ºi, bineînþeles,
fãrã documente, maximum de perspectivã este dat de „preþul de
strigare“. El rãmâne ridicat ºi dovedeºte cã „existã cerere  constantã“
(adusã de categoria salarialã tânãrã) ºi, deopotrivã, incapacitatea aces-
tui „strat de solicitanþi“ în a contracta credit ºi a obþine, astfel, o lo-
cuinþã chiar ºi prin „vânzarea muncii viitoare“. 

Orice alte concluzii nu se pot susþine fiindcã „România socialã“
se defineºte, astãzi, astfel ºi nu sunt îndemnãri în a se modifica în
viitorul imediat aceste realitãþi evidente. Cât priveºte „procentele“
(boala eternã a oricãrei analize „cu ºtaif“), aici prudenþa este obli-
gatorie. Modul „ludic“, ce stimuleazã pe câte un analist sã comu-
nice „creºteri cu 12 sau 18%“, nu este recomandabil fiindcã, repet
aceastã, „bazã statisticã“ lipseºte; astfel încât rãmâne de observat
numai fenomenul, care desemneazã „un moment istoric“, cu toate
implicaþiile inevitabile ºi caracterul lor „românesc“, indefinit.

Indiferente la „febra investiþiilor“, schimbãrile climatice
afecteazã deja piaþa imobiliarã din România

Ipoteza unor modificãri climatice de o intensitate severã începe
a se confirma într-un mod neobiºnuit de rapid ºi produce nu doar
îngrijorãri ci ºi anumite consecinþe preliminare vizibile. Unele se în-
trevãd, în forme deocamdatã nedefinite pânã la capãt, ºi în piaþa
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imobiliarã de la noi care, deopotrivã cu „febra iraþionalã a preþurilor“
ºi cu „isteria cumpãrãrii pe datorie“, cunoaºte ºi regresiuni, reticenþe
aparent fãrã explicaþie ºi un reflux parþial în ce priveºte anumite
domenii cu o mai redusã vizibilitate. ªi, totuºi, aceste retrageri existã
încã de azi. 

Cele dintâi efecte au deocamdatã un caracter intuitiv cãci
exprimã reacþia primarã de repulsie la stimul negativ ori prudenþã
înaintea unor bãnuite primejdii catastrofice. Astãzi acestea sunt per-
cepute, încã, în felul unor atitudini particulare ºi sunt explicate drept
simple „opþiuni“ determinate de liberul arbitru când, de fapt, aratã
un tip de rãspuns ce va fi mâine mai rãspândit. Oriºicum ar fi, „ieºirea
din oraº“ cu locuinþa, interpretatã ca o modã trecãtoare, nu va trece
iar în Bucureºtii parcurilor decimate, al supra-aglomerãrilor irezol-
vabile ºi al „mediului alergogen generalizat“ prin nesfârºitele ºantiere
inutile, devine o adevaratã reacþie de supravieþuire. 

Dar „re-definirea urbanului“ ca spaþiu de locuit devenit agre-
siv ºi chiar nociv este numai o realitate mãruntã din perspectiva viitoru-
lui în ansamblu. De fapt, oricine examineazã atent starea de fapt,
observã cã, în mod tacit, probabilele investiþii în Lunca Dunãrii, biciuitã
periodic de inundaþii sãlbatice, nici mãcar nu se mai pot lua în cal-
cul ºi cã, din aceastã perspectivã, Delta Dunãrii însãºi începe sã
devinã un „loc al incertitudinilor“ ce suspendã orice proiect de mai
largi desfãºurãri. În alte planuri, „espectativa“ ºi „optica rezervatã“
sunt, deopotrivã evidente deºi se pierd din vedere ori se ascund.
Noi facem caz , cu o stãruinþã stupidã, de „pierderea pariului cu
turismul de Litoral“ vehiculând ºtiri despre preþuri scãzute ºi ser-
vicii incomparabil superioare în Grecia, Bulgaria ºi Anatolia faþã de
ceea ce se constatã aici, dar nu bãgãm de seamã cã, în acelaºi
timp, plajele noastre se înjumãtãþesc, falezele se surpã ºi Marea
Neagrã se umple de o vegetaþie desgustãtoare ºi de rãmãºiþe de
meduze ºi peºti, avertizând cã mâine nu vom mai avea, practic, ter-
men local de comparaþie. 

La drept vorbind, nici o regiune nu scapã fãrã un efect încã
abia perceput dar o anumitã tensiune, tradusã în semn de între-
bare ºi îngrijorãri inevitabile, se presimte crescând în surdinã. Nimeni
nu mai cumpãrã acum teren pentru „casã de vacanþã“ ºi chiar „casa
de  vacanþã“ însãºi fãrã a se uita de zece ori în jur cu o anumitã
fricã în sân creatã de imaginile dezastrelor provocate, la munte, de
torenþi formaþi din senin, în urma câte unei ruperi de nori ce nu se
mai pomenise vreodatã în partea locului. Apar, deci, fenomene fãrã
precedenþã ºi lipsite de orice predictibilitate, ce aratã în sine origi-
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ni noi ºi încã ne-explicate suficient. Dar în acest fel se preschimbã
ºi categoriile estetice „tradiþionale în materie de alegerea“ locului de
casã“, fãcând problematice ºi aventuroase — de fapt, cu un coefi-
cient de risc nu redus — aºezãrile în margini de rãu cu „peisaj“ ori
în poala de pãdure unde, însã, se pot aduna în câteva fracþiuni de
secundã râuri de bolovani. 

Iatã, deci, cã o anumitã reþinere în a dezvolta regiunile „înþe-
lenite“ turistic — dar splendide prin peisaje de fotografie — apare mai
mult decât pânã acum, mai ales atunci când se iau în calcul — ca
ocazie de izolare — posibile poduri ºubrezite de indiferenþa Stãpânirii
ºi ºosele care se pot acoperi cu spinãri de deal prãbuºite din motivul
labilitãþii solului. Astfel, „concentrãrile în geografia cu tradiþie“ — desem-
nând locuri ºi staþiuni frecventate ºi considerate a fi sigure — se
întãresc, aducând creºteri de preþuri imobiliare galopante ºi, împre-
unã cu ele, o calitate a „vieþii de loisir“ ce se va dovedi în scurtã
vreme de-a dreptul îndoielnicã. În fond, „acolo unde  existã“ afacere
ºi turism, acestea vor exista ºi mai mult, creându-se aglomeraþie,
iar acolo unde este pustiu, va rãmâne pustiu în pofida oricãror argu-
mente de „potenþial“. 

Acesta este, însã, numai începutul vag perceptibil ce defineºte
doar o etapã de dibuiri ºi de mirãri colective fãrã o explicaþie hotãrâtã.
Abia în câþiva ani, dacã nu cumva acceleraþia complexelor de împre-
jurãri defavorabile nu va aduce realitãþi astãzi aproape neverosimile,
se va observa mai desluºit cã unele „amânãri“ ºi „decizii lente“ de
acum se puteau explica pe calea presentimentului ºi a predicþiei ne-
disociative. Iar dacã, aºa cum se imagineazã de cãtre  unii, modifi-
cãrile de climã vor cãpata bruscheþe ºi efect necontrolabil angajând
migrãri de popoare, foamete, secetã ºi meteorologie extremã, orice
previziune va fi, de bunã seamã, lipsitã de orice suport ca ºi însãºi
noþiunea de „piaþã imobiliarã“, evaporatã în faþa  atotputerniciei Naturi. 

Pentru noi, care nu avem nici mãcar pregãtire minimalã fiind,
ca organism social, deposedaþi de instinctul elementar de conser-
vare ºi incapabili de a formula mãcar teoretic o strategie colectivã
elementarã, aceasta ar putea sã aducã un sfârºit straniu, pregãtit,
pânã la urmã, cu mâna noastrã ºi de ideologia „creolã“ ce s-a în-
stãpânit aici.
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Capitolul II 
CÂTEVA PRELIMINARII LA

„ANATOMIA UNUI ORAª STRÂMB“
„Bucureºtii vechi“ sau „Bucureºtii noi“? 

Când, acum aproape patruzeci de ani, am ajuns în Bucureºti
aºezându-mã aici cu locuinþa, oraºul se înfãþiºa într-un fel ce astãzi
îmi pare ca fiind aproape extras dintr-o fotografie scoasã la dagherotip.
Un anumit calm ce rezulta dintr-o impresie de „viaþã aºezatã“ ºi din
proporþii în organizarea de strãzi ºi de clãdiri era parcã de la sine
înþeles ºi încã nu începuse a se tulbura excesiv prin invazia „lumii
indefinite“, de þãrani fugari, venitã de aiurea în cãutare de câºtig mai
uºor ºi de oareºicare confort deºi aceasta exista ºi se aºezase fãrã
accese de febrã socialã. Imaginea însãºi de planuri  articulate ºi de
„regiuni concentrice“ cu un înþeles simbolic impresiona, traducându-se
prin formulãri care astãzi nu se mai înþeleg ºi adeseori nici nu se mai
þin minte. 

În mijloc, ca un fel de „spaþiu consacrat“ de tradiþie, stãtea
aºa-numitul „Centru“, de fapt o întinsã arie nedefinitã care, începând
din Piaþa Universitãþii — adicã de acolo unde Marile Bulevarde se între-
taie în crucea de puncte cardinale fundamentale — se desfãcea prin
lãrgire cãtre toate direcþiile,  întinzându-se mai mult ori mai puþin,
aºa cum vremurile îngãduiserã sã se închege cartiere ºi tradiþii în
câteva sute de ani. Acesta era „Oraºul Domnilor“, prelungit prin
aproape inexplicabile mecanisme de istorie a hazardului, prin câte-
va „pungi urbane“ de cartiere cu  notorietate de sanctuar precum
Parcul Jianu, Cotrocenii ºi Parcul Domeniilor Statului. „Oamenii vechi“
trãiau, de altminteri, în aceastã geografie unde Parcul Bonaparte,
Strada Armeneascã ori Cartierul Visarion însemnau nu „locuri“ ci
„principii“ sau, mai bine zis, „embleme“ tot atât de elocvente ca ºi
blazonul ºi cuprinzãtoare ca ºi acesta. ªi felul caselor traducea þinu-
ta omenetului ce le popula: adeseori impunãtoare ºi arãtând „stil“
vizibil deºi destul de heteroclit, alãturând palatul neo-clasic, neo-brân-
covenismul indigenist al „ªcolii lui Ion Mincu“ ºi înrâurirea cubismu-
lui cu origina în germanicul „Bauhaus“ de importaþie acceptatã ºi
însuºitã. 

Acesta trebuie sã fi fost „stilul bucureºtean“ ireductibil, o mix-
turã de epoci ºi de straturi aºezate prin adaos ºi preferinþã indivi-
dualã ce conþinea „declaraþii ideologice“ subînþelese ºi, deci, un catalog
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de filosofii sociale traduse în „modul de a locui“. Mai încolo decât
aceastã lume de stãpâni, se întindeau „cartierele“ pestriþe cu ori-
gine  adeseori necunoscute, ce s-ar fi tras din sate înghiþite de oraº
ori din foste sãlaºuri de moºie, precum Floreasca, când nu erau
de-a dreptul „inventate“ prin împroprietãrire destul de recentã ºi prin
aducere de lucrãtori agricoli obligaþi sã se împãmânteneascã repede
ºi cu otuzbirul în Bãneasa de pe lângã strada Gârlei, în malul lacului
Griviþa. Câteva, dar nu multe, rezultau din „dezvoltãri“ tot atât de
nevoluntare, precum „Bucureºtii Noi“, unde, pe moºia unui anumit
Bazilescu, se tãiaserã strãzi geometrice ca în vremea Regulamen-
tului Organic. ªi încã, pe lângã acestea, un numãr oarecare de
„locuinþe ieftine“, ridicate pentru muncitorime în anii ’20 ºi ’30, pe
terenuri de margine ori de „maidan urban“, clãdiri de formã geo-
metricã ºi  nepretenþioase atât prin spaþiile locuite cât ºi prin grã-
diniþa minusculã ce se adauga, totuºi, casei, sporind verdeaþa unui oraº
pãgubit în chip tradiþional de vegetaþie, întotdeauna insuficientã. 

Apoi, ºi mai departe, cãtre „mitocuri“ (adicã înspre „schiturile
de margine de oraº“, câte vor mai fi fost odinioarã) rãsãreau de
peste tot mahalalele, aºezãminte de oameni de viiturã, „universul
mitocanilor“. O întinsã pânzã de alãturãri de case mãrunte crescând
prin gospodãrii  eclectice, care puneau laolaltã ograda ruralã ºi cocioa-
bele vernaculare de magazii, bucãtãrie de varã ºi umbrare de fa-
milie uvrierã, înconjura pretutindeni „oraºul clasic“, locuit, încã ºi  atunci,
de adaosuri de „vechi“ anteriori ºi de „vechi“ recenþi care, la rândul
lor, se coalizaserã cu „noii“ dornici de alianþã pentru blazon. Aici,
prin Rahova ºi prin Pantelimon, prin Colentina ori pe lângã ªoseaua
Viilor se adunaserã veneticii diverºi ºi progeniturile lor, incapabili de
a pleca din „cartier“ în „oraº“ altfel decât prin mezalianþe, aplicare
de spirit  apucãtor ori stãruinþã în a slugãrnici. Era vremea când
încã amestecurile sociale nu se încetãþeniserã, creind acel aspect
de bazar uman dizgraþios ce ne apare astãzi ca fiind perpetuu ºi
inevitabil în a se repeta la infinit. „Omul“ ºi „locul“ apãreau atunci
într-o consonanþã uimitoare ºi, astfel, devenea de la sine înþeles ada-
giul, adaptat, ce suna funambulesc însã având realitate conþinutis-
ticã: „spune-mi unde locuieºti ca sã-þi spun cine eºti“. 

La drept vorbind, aspectul patriarhal era încã uimitor de pu-
ternic deºi cãtre sfârºitul anilor ’60 acesta începuse sã se subþieze
ºi sã se înlocuiascã, accelerat, printr-un mod de viaþã pseudo-me-
tropolitan unde populaþia localnicã ajunsese irecognoscibilã printre
„meteci“ de provincie, dezrãdãcinaþi ºi aventurieri. Contrar opiniei
curente ce leagã „stricarea oraºului“ în forma lui tradiþionalã de acele
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vremuri, realitatea documentatã nu este însã aceasta. „Stricat“ în me-
diul social — asemãnãtor, pânã într-un anumit moment, cu castele
indiene — oraºul nu suferise încã nici o corecþie ci doar adaosuri prin
extensiune ºi completãri nu prea semnificative. Principiul trebuie
recunoscut a fi modern. Pretutindeni în lume atunci când populaþia
sporeºte cu procent ridicat în timp scurt iar economia se dezvoltã,
(indiferent cât de organic ori silit-cerând, deci, forþã de muncã supli-
mentarã) oraºele de întind pe orizontalã, „ocupând marginile“ ºi lãrgin-
du-se prin adaosuri ºi aglutinãri. Ideea cã „industriile“ înconjoarã
„vatra“ ºi nu o tulburã este atât de rãspânditã încât nici nu mai
trebuie demonstratã iar alãturarea „cartierului de locuinþe“ de „locul
muncii (ºi, deci, de „fabricã“) este tot atât de  evidentã ºi se dovedeºte
pragmaticã. Astfel încât mulþimea de cartiere rãsãrite în doar câþi-
va ani acolo unde industria le fãcea necesare, se dovedise inevitabilã
ºi, pânã la urmã, salutarã în datele istorice imediate. Principiul însuºi
nu era nou. Sunt unii care definesc Bucureºtii ca fiind „o federaþie
de sate“ ºi pun în seama acestei „avalizãri“ treptate de cãtune vechi
însuºi secretul de întocmire al acestei aºezãri care nici mãcar nu
are aspect singular  cãci îl regãsim frecvent pe aiurea iar astãzi se
produce cu repeziciune în nu puþine locuri de pe alt meridian. Atunci
apar, în locul uliþelor ºi caselor de pãmânt, „oraºe-satelit“ precum
Bercenii, Militarii, Drumul Taberei ºi Pantelimon sau Colentina, în a
cãror denumire oricine cunoaºte mãcar sumar istoria locului dis-
tinge nume de sate ºi de moºii anterioare ºi cu vechime ºi, deci, o
tradiþie de locuire peste care vine „formula urbanã de necesitate“.
Acest mecanism modificã însã „sistemul orãºenesc“ sau, mai bine
zis, principiul lui stratificat. În locul „centro-genezei“ tradiþionale — cu
cercuri concentrice unde aºa-zisul „inel urban“ (o ficþiune „creolã“,
care îºi închipuie cã Bucureºtii sunt Viena) defineºte „spaþiul de con-
centrare“ — apare „poligeneza“ obligatorie, determinatã însã strict
prin economic ºi trebuinþã de mânã de lucru. Rezultã cã ori de câte
ori „pãrþi mãrginaºe din oraº“ capãtã valoare prin conþinut ºi potenþial
tradus în concret (ºi nu prin invenþie propagandisticã ori „de ima-
gine“) dezvoltarea prin extensiune este inerentã ºi se justificã. Aces-
tea s-au fãcut atunci când au rãspuns unei necesitãþi ºi nu decurge
de nicãieri cã astfel de procese nu ar putea sã devinã  posibile ºi
astãzi, ca ºi mâine, dacã aceleaºi „scheme economice“ (cu orice
alt conþinut) s-ar repeta ori apar ca inevitabile. 

În aceastã materie, câteva disociaþii se impun. Ideea cã
„Bucureºtii cartierelor“ ar fi dãunat oraºului tradiþional este fãrã suport
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ºi, de bunã seamã, trebuie corectatã cãci extensiunea pare sã fie
aici, ca, de altfel, în toate oraºele „cu tradiþie“ ºi „fond istoric“, soluþia
cea mai la îndemânã ºi recomandabilã spre a conserva „þinuta“ ºi
„specificul“. Astfel încât „lãþirea“ a slujit „vetrei“ ºi nu a atins-o decât
puþin ºi nesemnificativ. 

ªi totuºi, acest proces natural nu a continuat, între altele ºi
fiindcã „starea de necesitate urbanã“ se temperase destul de repede.
Dar pe la jumãtatea anilor ’70, Bucureºtii începurã a se rãscoli încã
odatã dintr-un motiv ce apare periodic, aducând „corecþie“ ºi, deci,
restructurãri. Acum, în loc de „extindere“, întâlnim „concentrare“
ºi o energie „centripetã“ care îºi propune a înlocui o parte din „oraºul
vechi“ ºi a-i da un alt sens simbolic ºi o altã conformaþie decât orga-
nizarea produsã de la sine. Rând pe rând se înlãturã „cartiere“ ne-
gustoreºti istoriceºte recente, totuºi (contrar unor concluzii ce le
confundã cu „Centrul istoric“) ºi se adunã în locul lor un „oraº în
oraº“, clãdit într-un stil încã prea puþin  descris „la rece“, arãtând,
însã, un caracter straniu, de scenografie ºi decor evident prin apariþie
de „strãzi-cortinã“ îndãrãtul cãrora „vechiul“ rãmâne la locul lui fãrã
a putea sã se dezvolte. Între „centrifug“ ºi „centripet“, Bucureºtii
pãreau a-ºi cãuta un principiu sãnãtos în a se re-produce, fãrã a
se hotãrî, astfel încât cãtre sfârºitul secolului XX „directiva lui inte-
rioarã“ rãmânea încã nedefinitã ºi incoerentã. Aceastã indecizie de
moment se agraveazã ºi prin câþiva factori de context istoric întru-
câtva neaºteptaþi ºi care, în loc sã ajute „organismul urban“, îl per-
turbã ºi îi dau o derutã ce s-a instalat de câteva timp iar astãzi este
la apogeu. 

Întâi de toate, contribuie la aceastã „corecþia urbanã neisprãvitã“
care, în 1990, îºi definitivase doar o parte din „traducerea în mate-
rial“ iar concepþia ei, în loc sã fie înþeleasã ºi, în parte mãcar, urmãritã
ºi continuatã, este „satanizatã“ ºi exclusã, din considerent  propa-
gandistic, din orice fel de examinare ºi de ipoteza de viitor. Totul
rãmâne, deci, într-o  „încremenire de proiect“, tipicã la români pen-
tru epocile de fracturã.  La aceasta se adaugã lipsa de pãtrundere
intelectualã ºi prejudecãþile ºi, în aceastã materie, o altfel de soluþie
nu s-a emis decât numai absurditatea fãrã precedent de a propune
acoperirea cu pãmânt a Casei Poporului (o anticipaþie a „lichida-
torismului recent“). 

Programul centripet de „oraº în oraº“ se menþine, deci, în subsi-
diar fãrã a se completa timp de mai bine de un deceniu iar aspec-
tul deprimant al „Centrului Civic pãrãsit“ — unde nu se continuã nimic
dar începe sã se schimbe în mod tacit prin îngãduinþa „din spatele
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uºilor închise“ la stãruinþa câte unui personaj cu acces la Stãpânire —
creeazã o vreme „rãspunsul natural“ tradus prin „plecarea din oraº“.
Anii ’90 cunosc ºi încurajeazã aceastã reacþie ce se produce de la
sine ºi care, la drept vorbind, ar fi putut constitui ipoteza sãnãtoasã
de evoluþie a Bucureºtilor de la oraºul tradiþional la „metropolã“ ºi
la „megapolis“. Rând pe rând, prin capriciu individual sau alãturare
de voinþe, când nu de-a dreptul datoritã „modei“ ºi atracþiei pentru
„cei de o seamã ºi de un rang“, apar „satele de miliardari“ consti-
tuite, însã, greºit ºi strâmb în Pipera ºi Bãneasa (dar nu ºi în Cor-
beanca „tradiþionalã“ unde „Paradisul verde“ rãmâne modelul pozi-
tiv); aceasta ar fi fost, de fapt, miºcarea naturalã de extensiune,
„lãþire“ ºi „descongestionare“ ce s-ar fi reuºit dacã Stãpânirea avea
mãcar o cât de mãruntã înþelegere faþã de trebuinþele unui oraº
gata de sufocare ºi s-ar fi dedicat binelui public ºi nu binelui tribal.
Nicãieri, în aceste „dezvoltãri“ fãcute cum s-a nimerit, nu a apãrut
mãcar o idee de sistematizare sau o iniþiativã în a civiliza teritoriul
prin introducere de reþele de utilitãþi necesare iar când s-a înaintat
oareºicum, au apãrut „redobânditori“ reali ori fabricaþi care, protes-
tând drepturile uneori aproximative, fãcurã sã se întârzie ºi ceea
ce se realiza prin efort privat adesea împotriva Statului nepãsãtor. 

Dar oricât ar fi fost aceastã întindere de oraº de neoficialã
ºi, de fapt, naturalã ºi oricât de neînþeleasã de Stãpânii Clipei, ea
aratã cã, indiferent cât de târziu, în numai acest fel se vor putea
Bucureºtii întãri ºi rezema pe un principiu stabil: adicã se vor extinde
sau vor pieri. Aceastã evoluþie adeseori tãcutã se continuã în forme
dintre cele mai diferite care includ deopotrivã prefacerea Otopenilor
într-un mic oraº comercial, apariþia, ca niºte plante rãsãrite spon-
taneu, de magazine enorme la capãtul Militarilor ºi mulþimile de
cartiere adeseori excentrice ºi fãrã idee ordonatoare aºezate pre-
tutindeni unde se câºtigã bine ºi existã teren mai ieftin. Totul, sau
aproape totul, pare strâmb ºi neînchegat ºi, la drept vorbind, aºa
ºi este dar  aceastã ne-aºezare devine „sindrom predominant“ când
cei ce trebuie sã creeze agregarea se prefac cã s-ar retrage din
istorie — lãsând iniþiativa sã fie aºa-zis liberã — dar în realitate se
ocupã cu precãdere de „istoria lor“. Anii recenþi arãtarã cã aceas-
ta nu este doar o impresie ci o realitate dezgustãtor de mult pre-
meditatã ºi care se executã adeseori perfect. În locul unei strategii
de extensiune ºi de „Oraº Mare“, ce ar fi preschimbat Bucureºtii,
în doar un deceniu, într-un megapolis impresionant ºi l-ar fi trans-
format într-un centru al Europei de Est care, prin dimensiune, po-
pulaþie ºi loc în geografie, nu se poate compara cu nici o altã capi-

41



talã dimprejur, apare „ideologia concentrãrii“ ºi a oraºului înghesuit,
care stãpâneºte în aceste zile ºi nu dã semne cã s-ar mai opri. Apare,
astfel, un „neo-ceauºism dezlãnþuit“ lipsit de cea mai neînsemnatã
capacitate de a gândi prospectiv ºi care stricã totul cu cinism numai
pentru a se obþine dijmã, „zeciualã“ ºi procent în afacere atât din
„retrocedãrile fãcute funcþionãreºte“ dupã legea balkanicã dar ºi din
darul de îngãduinþã al „investitorilor strategici“ care ne procopsesc
cu clãdiri de zeci de etaje în oraºul cu cel mai ridicat risc seismic
din Europa, crescut pe albii de râuri adicã pe sol moale, suferind
prin supraaglomeraþie ºi asaltat de  români înfometaþi care vin din
fundul þãrii aici, fiindcã nu ajung în Occident, ºi trãind în provizorat
(dar nu încã în barãci ºi bidonvilluri) precum la Istanbul. „Masacrul
urbanistic“ început pe muteºte cu stricarea Bucureºtilor tradiþionali,
unde — în loc sã se împiedice orice stricãciune, precum în Viena, prin
declaraþie de „rezervaþie urbanã“ — s-au ridicat „centre de afaceri“,
„sedii de firmã“ ºi „blocuri cu apartamente de lux à la roumain“, con-
tinuã acum ºi  escaladeazã cu o putere de rostogolire uimitoare ce
aduce clãdiri colosale în pieþe deschise ºi liniºtite ºi giganþi nesãbuiþi
lângã catedrale ce definesc Oraºul. Acestea nu se nasc de la sine
ci se aprobã de cãtre „specialiºti“, invocându-se acel nenorocit „con-
sens al experþilor“ ce traduce, de fapt, monopol de opinie pentru
„ei“ ºi „ai lor“. Astfel se naºte cu vizibilitate ºi acþioneazã fãrã nici o
ferealã „lichidatorismul“ cel mai deºanþat însã pragmatic în folos  pro-
priu ºi organizat „în spatele uºilor închise“ adeseori de multã vreme
ºi pus în lucrare printr-un ingenios „principiu al biliardului“. 

Dispar pe rând depouri (ºi mâine chiar ºi Gara de Nord), fabrici,
ºiruri de clãdiri socotite „vechi“ în virtutea unei ideologii primitive a
modernizãrii fãcute de creoli neinstruiþi a cãror unicã înþelegere socialã
este mentalitatea de stãpân cãrat de ordonanþã cu spatele sau de ne-
gustor de mic oraº de câmpie ajuns pe scaunul lui Pake Protopopescu.
„Triumful betonului“ este parcã definitiv într-un oraº care îºi pierde
rând pe rând parcurile cãzute sub toporul câte unui „mandatar de
redobânditori“ aleºi cu grijã ca sã nu transpire mecanismele de fraudã
colectivã. Rãspândirea Rãului este complexã ºi completã. Pe la
începutul acestei primãveri, în doar douã zile ºi sub privirile impasi-
bile ale Stãpânirii complice, zeci de mii de arbuºti de pe lângã Aero-
portul Bãneasa au fost culcaþi la pãmânt de tãietori neidentificaþi ºi
într-un anonimat desãvârºit cãci „presa fudulã de ureche“ sau co-
interesatã recenza decolteul Madamei de Pompadour. Cârdãºia în
rãu atinge cote greu de închipuit dar acesta este doar începutul
unui lung proces de stricãciune socialã de unde, însã, se va câºtiga
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enorm. Acum, de lângã „doctrina reparaþiilor nesfârºite“ — care
a fãcut ca sã fim singurul oraº din lume unde acelaºi bulevard se
reparã „structural“ în fiecare an — apare „malaxorul de bani“ unde
„grupuri definite“ ce se denumesc „investitori“ ºi „speculatorii insti-
tuþionalizaþi în echipe“ susþin „noua faþã a oraºului învechit“ care, prin
ridicãri de construcþii absurde, vor face viaþa aici de netrãit. „Oraºul
sufocat“ îºi trãieºte ultimele zile de liniºte relativã în faþa asaltului
celor care se socotesc stãpânii a tot ce este nemiºcãtor aici ºi, cât
de curând, ºi al celor ce încã miºcã fantomatic în praful astral ºi
prin gazele ce te înãbuºesc. Un aer de sfidare medievalã — de „jupân“
care îºi îngãduie sã hotãrascã discreþionar tãieri de bulevarde inutile,
ridicãri de pasaje new-yorkeze într-un mediu de case mãrunte — s-a
instaurat cu vehemenþã imitând ceea ce se închipuie a fi fost, acum
douãzeci ºi ceva de ani, „o conducere cu mânã de fier“. 

Totul, însã, se explicã prin lãcomia de bani. Dacã Bucureºtii
nu ar fi devenit aproape dintr-o datã, prin conjuncþia „ideologiei
redobândirii dirijate“ ºi a viiturii de „bani imaginari“ tradusã în credi-
tarea ipotecarã, un oraº scump unde se câºtigã enorm în interval
scurt, nu ar fi apãrut nici „oferta þinutã în buzunar“ pentru „atunci
când trebuie sã aparã“ ºi nici potopul de „investitori“ ce vor construi
zgârie-nori în lunca Dâmboviþei, vor încasa banii mulþi ºi vor pleca
spre alte zãri lãsând „consumatorii“ sã priveascã extaziaþi grãdinile
suspendate în mijlocul oraºului cu ciclul istoric consumat. 

Aceste imagini doar aparent apocaliptice sunt însã nimic fãrã
de ceea ce abia începe sã se petreacã în „capiºtea spoielii“. În absenþa
unei perspective ce depãºeºte nu „mandatul“ (cãci, oricum, proiec-
tul de câþiva ani nu a existat nici o datã ºi nici nu poate exista dacã
obiectivul este cel ce se ºtie ºi nu se spune) ci viaþa trecãtoare a
unui om, vor rãsari în ceea ce unora le place sã denumeascã „Micul
Paris“ cele mai oribile clãdiri posibile prin alãturare nepotrivitã faþã
de ceea ce încã a mai rãmas din „tradiþia“ cãlcatã în picioare; toate
sanctuarele cu rãsunet în culturã ºi în imaginarul colectiv se vor
strânge cu sfialã în faþa „modernizãrii“ sãlbatice care abia acum
exprimã cu adevãrat „spirit de cizmar“; toate parcurile ce ne mai
îngãduie sã respirãm vor fi ºterse de pe faþa Pãmântului cãci în loc
de plantaþii de arbori vom avea plantaþiile de vile de unde câºtigã
cine trebuie, primind drept cadou întinderi ce valoreazã cât cheltu-
iala deºanþatã fãcutã în câteva vieþi. „Oraºul strâmb“ orânduit de
oamenii pe mãsura lui se va impune arãtând tot ce este mai nedefinit
ºi rezidual în aceastã þarã atât în materie de om cât ºi în tematica
de viaþã istoricã. Dar de bunã seamã cã toate vor avea un sfârºit
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care, ca întotdeauna când hybrisul stãpâneºte, se va arãta ºi el,
venind ca un hoþ, noaptea, pe furiº. Odatã cu „marele cutremur“,
care va fi aici, aºa cum prea bine se ºtie, „sfârºitul Bucureºtilor“
corectaþi inutil va fi în afarã de orice discuþie. În climatul de deban-
dadã instituþionalã ºi de nesfârºitã potemkiniadã de stãpâni apucã-
tori, câteva luni de imobilizare citadinã vor face sã se producã ºi sã
se instaleze „maladia oraºului inutilizabil“. Abia atunci se va înþelege
cã „modernizarea“ nu a slujit decât câtorva „participanþi la joc“ iar
soluþia, evidentã de atâta vreme ºi care ne aratã cã Bucureºtii se
extind sau dispar, va mai putea fi invocatã ºi poate întrebuinþatã dar
cheltuind încã o datã ceea ce, oricum, astãzi se cheltuie hotãrât
degeaba. 

În aceastã materie, voi spune, deci, ceea ce spun de atâþia
ani: „Bucureºtii noi“ (dacã vor exista) vor face sã supravieþuiascã
„Bucureºtii vechi“, un oraº în sine interesant dar urâþit de cei ce îl
stãpânesc. 

Nici în Africa nepãsarea autoritãþilor faþã
de tradiþia urbanã nu este atât de pronunþatã

ca în Bucureºti

Cam de mai bine de un deceniu se tot invocã periodic „grija
pentru monumente“ (gest declarativ ºi fãrã nici un efect decît
pãrãginirea tãcutã) iar mai recent au apãrut unele voci ce solicitã
„salvarea tradiþiei“ când, de fapt, „tradiþia“ ar trebui socotitã însãºi
raþiunea noastrã de a exista. Cãci, la drept vorbind, ideea însãºi de
„salvare“ este stupidã. Aceasta ar însemna firul de nisip mãrunt dintr-o
construcþie ce ne lipseºte. Noi vorbim despre „istorie“ (dar nu despre
tradiþie!) în acelaºi mod formal ºi superficial ce ne caracterizeazã
azi ºi în acest timp „Centrul  Istoric“ se ruineazã de la sine, parcã
aºteptând sã se transforme într-un teren pustiu, vacuizat de nepãsare,
de unde nu se va mai putea recupera nimic ºi va lãsa în loc „mall-uri“,
„parcuri de vile“ ºi „centre de afaceri“. De fapt, în tema „istoriei colec-
tive“ noi nu discutãm defel (afarã doar de câþiva „abonaþi la opinie“,
de fapt intelocraþi cu prejudecãþi desgustãtoare, cãrora România
„le miroase urât“) ºi nu suntem în stare nici mãcar sã elaborãm patru-
cinci idei simple care sã nu fie puse sub semnul întrebãrii ca fiind
prea firave pentru a crea ceea ce, în orice capitalã „normalã“, este
un uriaº spectacol comercial, care aduce bani, salarii ºi susþine muni-
cipalitatea. 
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Principiul trebuia evocat ºi aplicat rapid, dacã s-ar fi gãsit mediul
propice. Dar abia de curând, mai multe grupuri cetãþeneºti, intelec-
tuali ºi specialiºti independenþi au alcãtuit câteva documente cu conþi-
nut alarmant în materie de aºa-numitã „dezvoltare ºi modernizare“
a Capitalei, denunþând ceea ce ei denumesc „abuzuri“ ºi „programe
eronate“. Originea acestor  opinii contestatare este, însã, evidentã
iar observarea situaþiei de fapt se produce destul de târziu câtã vreme
nici în Africa nepãsarea autoritãþilor faþã de tradiþia urbanã nu pare
a fi atât de pronunþatã ca în Bucureºti. Aceastã atitudine nu este
de datã recentã. Ea apare, în aceastã formã, de mai bine de zece
ani ºi evolueazã treptat ºi sistematic desemnând cartiere întregi care,
în loc sã devinã „rezervaþie urbanã“ sunt schimonosite prin apariþia
unor clãdiri în  stil de cazarmã habsburgicã; pieþe iniþial organizate
armonios unde au crescut, prin conjuncþii de interese, uriaºe blocuri
de birouri ce modificã nu doar perspectivele ci ºi „starea de echili-
bru“ social, înlocuitã de o agresivitate continuã cu originea ocultã;
strãzi întregi „de case“ care se prefac în „strãzi-coridor“ de unde cerul
se mai vede ca o fâºie nesemnificativã ºi îndepãrtatã; în totul — o
lipsã de „principii fundamentale“ ºi „strategii de interes colectiv“ ce
creeazã  improvizaþie, risipã ºi miºcãri greºite ce vor avea efect ne-
gativ nu doar mâine ci ºi în termen îndepãrtat. 

Epoca „intervenþiilor sporadice“ este, însã, revolutã. Astãzi, ceea
ce impresioneazã într-un chip ºocant este sentimentul unui plan de
mari proporþii, abia intuit în datele parþiale ºi cu neputinþã de înþe-
les în ceea ce are ca întreg desfãºurat, ºi care se dezvãluie perio-
dic ºi numai atunci când totul ajunge la detalii precise ºi existã per-
fectã „acoperire birocraticã“, devenind astfel inatacabil. De altfel,
un recensãmânt al „ipotezei de Oraº Strâmb“ ce se preconizeazã
ar fi, deocamdatã, cu neputinþã a se alcãtui cãci abia dacã se dis-
tinge câte un ecou din ceea ce se negociazã „în spatele uºilor închise“
iar demolãrile de clãdiri ºi sãpãturile de fundaþii noi se întreprind pe
muteºte, ca ºi cum ar exista motive întemeiate de a se ascunde ope-
raþiunea de privirile indiscrete. ªi totuºi, ceea ce se ºtie este uluitor
de întins ca amploare ºi adâncime în straturile tradiþionale: un car-
tier de „zgârie-nori“, având de la 25 de etaje în sus, situat în apropiere
de Piaþa Unirii (pe terenuri de particulari ce ar trebui dezdãunaþi din
banul public cu aproape 100 de milioane de Euro), o modificare ra-
dicalã a Pieþii Regale, unde, alãturi de  arhitectura emblematicã ar
urma sã aparã veºnicele „mall-uri“ ºi „blocurile de birouri“ devenite
factorul de dictaturã urbanã pe Dâmboviþa; un bulevard inutil,
denumit pompos „Uranus“, care ar angaja eliminãri de clãdiri în
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Bucureºtii vechi de pe „rive gauche“ (ºi, bineînþeles, despãgubiri din
„buzunarul municipal“); evaporãri succesive de fabrici intenþionat deza-
fectate (dupã ce s-au vândut pentru viitoarea valoare a terenurilor,
prezumatã ºi confirmatã ca fiind uriaºã), lichidãri de depouri aºezate
tocmai acolo unde metrul pãtrat de teren costã aproape 2000 de
E; construcþia unui pasaj (de aspect japonez sau american într-un
oraº desfãºurat mai degraba în planuri mãrunte) care ar trebui sã
„fluidizeze“ traficul prin aducþie dublã de maºini în Piaþa Victoriei care,
însã, rãmâne la aceiaºi dimensiune(!!?); ºiruri de „plantaþii de vile“
în locul plantaþiilor de copaci în parcurile cu vegetaþia culcatã la
pãmânt, atribuite, prin „metoda schimbului în aºa-zis echivalent“ cui
trebuia ºi când trebuia; un „turn“ enorm lângã o Catedralã creºtinã;
gigantice noi „centre de afaceri“ în Piaþa Victoriei, în parcul de lângã
Piaþa Presei (populat încã de arhipelaguri de restaurante improvizate,
dar nu pentru prea multã vreme) ºi în Parcul Floreasca; ºi încã multe
altele, ce se cunosc puþin sau doar se bãnuiesc. ªi totul — în des-
gustãtorul — prin simplicitate — stil „high tech“ care face sã nu ºtii
unde te gãseºti pe glob ºi care îþi este identitatea culturalã. 

În aceste condiþiuni, apariþia ca din pãmânt a unui oraº de
hipermarketuri ºi apoi ºirurile de interminabile „vile“ în locul Aero-
portului Bãneasa pare sã nu mai mire pe nimeni ºi se încadreazã
în peisajul halucinant ce traduce o „modernizare“ cu un caracter de
un primitivism criant. Abia acum se desãvârºeºte „Marea Împroprie-
tãrire“ organizatã ce se traduce prin „privatizare“ sau „redobândire“
(efectuatã „tehnic“, adeseori prin cumpãrarea de „bun litigios“) de
terenuri ºi clãdiri care însemneazã „institute de cercetãri“ ºi „staþiuni
experimentale“ care îºi modificã stãpânii pe tãcute dar cu repezici-
une, ca sã nu se bage de seamã, în ideea de a ridica în chip accele-
rat, în urma „crimei fondatoare“, nenumãrate clãdiri în folosul „manipu-
latorilor de bani“, de parcã Bucureºtii ar fi noul Wall-Street iar plasa-
mentele de aici ar avea o garanþie de profit asiguratã în pofida oricãrui
risc. Oricum ar fi, ceea ce se produce acum, în Bucureºti, repre-
zintã cel mai important „masacru urbanistic“ produs în ultimele decenii
într-o capitalã europeanã. Nicãieri aceastã intervenþie brutalã, sfidã-
toare ºi inutilã nu a fost atât de evidentã deºi, la drept vorbind, la
alþii nici mãcar nu ar fi cutezat sã se manifeste cu oricâtã timidi-
tate, cãci Stãpânirea este atentã la reacþia cetãþeneascã ºi ºtie „re-
gula Turnului Montparnasse“ din Paris, rãmas izolat într-un oraº unde
nici o  construcþie nu mai poate depãºi, astãzi, 37 de metri ºi punc-
tum. „Modelul Barcelona“, unde tot ce a însemnat „dezvoltare“ s-a
tradus prin ridicãri de clãdiri noi în Diagonal Mar, la marginea de
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Rãsãrit a oraºului ºi nicidecum în „vatra tradiþionalã“ ce rãmâne „sanc-
tuar“ — ar trebui studiat mai atent ºi pe malurile Dâmboviþei, unde
însã intervenþionismul nesãbuit se produce exact acolo unde sunt
„embleme“, tradiþii ºi specific. La noi, pe lângã deteriorarea  irevo-
cabilã a „întregului“, cel puþin trei elemente de „diferenþiere“ cad acum
sub loviturile iraþionale ale „ienicerilor modernizãrii“: „oraºul negus-
toresc“, documentele de arhitecturã  industrialã ºi cartierele neo-
cubiste ale burgheziei din anii ’20-’30. 

Sunt unii care socotesc aceastã deposedare de memorie ca
fiind inevitabilã cãci noi nu am avea nici tradiþie ºi nici monumente
iar atunci când acestea ar exista, ar fi prea de tot nesemnificative
ºi „nerecunoscute de nimeni“ dar aceste opinii nu trebuie sã ne  mire.
Acum, ca de fiecare datã, decizia sfidãtoare, arbitrarã ºi necalifi-
catã, îºi întâlneºte cohorta „creolã“ de cântãreþi ºi de irozi de Curte,
insensibilã la „binele public“ ºi definitã numai prin spirit  apucãtor ºi
lãcomie iraþionalã. 

Dar cel mai straniu element, ce ne apare la o proiecþie ele-
mentarã în timp viitor, este „inutilitatea definitã“ a acestor intervenþii
care, în loc sã descongestioneze un oraº atins de „sindromul inuti-
lizabilului“, îl „concentreaza“ ºi îl „massificã“ în proporþie geometricã.
În mai repede de un deceniu, oraºul supra-aglomerat de mâine va
trebui pãrãsit ºi extins, sau „duplicat“, cãci existã în toate o limitã
interioarã de suportabilitate care, pentru Bucureºti, era atinsã încã de
ieri, fãrã aberanta povarã ce i se aºeazã acum pe umerii prea fragili.

„Legea faptului împlinit“ 
Cele mai multe din „cãtunele de miliardari“ ce prelungesc

Bucureºtii în mod haotic cresc pe un strat incoerent de „atriburi“,
„împroprietãriri“, schimburi ºi cumpãrãri succesive de  terenuri care
fac, pânã la urmã, impenetrabilã „frauda fondatoare“ ºi ne obligã
sã recunoaºtem „legea faptului împlinit“. Astãzi practic nu se mai
poate îndrepta în nici un fel, ºi nici mãcar parþial, jungla barocã de
„documente de proprietate“ care este fructul a cincisprezece ani de
legislaþie în derivã ºi de combinaþii produse la adãpost de priviri indis-
crete ºi, în orice caz, inapte de a înþelege „sensul combinatoriu“.

Dar acestea sunt piedica principalã ºi factorul ireductibil de
incoerenþã ºi hazard? La drept vorbind, maladia mortalã a Bucureºtilor
este absenþa ideilor grandioase ce ar trebui sã priveascã dezvoltarea
realistã a acestui oraº supra-aglomerat care, în loc sã existe, sunt
înlocuite de o ideologie a „modernizãrii“ parþiale ºi de mulþimea de
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documente birocratice ce satisfac doar interese de moment sau
corecþii care stricã fiind concentrate excesiv în prezentul ce devine
repede caduc. În aceastã materie, noi avem „crima ritualã“ care este
un aºa-numit „Plan Urbanistic General“ a cãrui întocmire confuzã nu
s-a cercetat niciodatã cu luare-aminte ºi de unde izvorãsc cele mai
multe din temele ce iritã astãzi pe cetãþean iar mâine îi va face viaþa
aproape de netrãit în „oraºul asediat“. Nimeni nu a desluºit pânã acum
cine, cum ºi prin ce  mecanisme de administraþie orãºeneascã a croit
„principiile de dezvoltare“ instituite la începutul acestui deceniu ºi dacã
modul însuºi „de atribuire de lucrare“ de cãtre comanditar nu a însem-
nat ºi un ºir de deziderate oculte despre al cãror cuprins nu ºtiau
decât  iniþiaþii. Rezultatul ºocant îngãduie aceste presupuneri prin
ingeniosul „mecanism de joc de biliard“ ce îl conþine. 

Astãzi, noi avem un „PUG“ fãcut în cabinete ºi în chip evident
nerealist faþã de ceea ce îi trebuie oraºului cu necesitate spre a
supravieþui dar, în acelaºi timp, ºi un nesfârºit mecanism de „corecþii“,
derogãri ºi „alinieri la derogãri“ care, invocând precedentul, fac sã
creascã  interminabile strãzi — coridor ºi blocuri cu bowindouri rãs-
frânte deasupra trotuarelor ºi ne mai mirãm cã nu înþelegem unde
se îndreaptã oraºul rãscolit de interminabile ºantiere. Istoriceºte
vorbind, Bucureºtii au cunoscut patru „corecþii urbane“ anterioare,
în peste o sutã cincizeci de ani dar efectele s-au limitat de la sine,
prin evoluþia ulterioarã. Astãzi, când oraºul suferã de maladia supra-
aglomerãrii ºi de o accelerare de „ciclu istoric“ fãrã precedent, orice
fel de corecþie parþialã nu mai este de imaginat cãci va aduce alte
„concentrãri“ acolo unde, dimpotrivã, sunt obligatorii desconges-
tionarea ºi extinderea. „Evoluþia pe orizontalã“ (care a  început tacit
dar nesistematic) este singura soluþie într-un oraº despre care, încã
de acum optzeci de ani, se vorbea ca despre un viitor „megapolis
valah“, întins de la Ploieºti pânã cãtre Dunãre. 

8 august 2006 

„Pentru cã e incapabilã sã valorifice oraºul vechi
„stãpânirea preferã sã-l facã una cu pãmântul
De câtãva vreme, apãruse un zvon bizar care, însã, astãzi se

întãreºte ºocant, arãtând cã Halele Obor vor fi curând înlãturate
spre a fi înlocuite cu un „mall“ de aspect modern, în felul arhitec-
turii fãrã identitate ce împânzeºte lumea de la New-York la Singapore.
Ideea de a  „înnoi“ cu brutalitate ºi fãrã nici un rost confirmã „lichida-
torismul“ ce s-a instalat, astãzi, la Bucureºti, unde, pentru cã e inca-
pabila sã valorifice „oraºul vechi“, Stãpânirea preferã sã-l facã una
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cu pãmântul. Dar, în acelaºi timp, uimitoare este stãruinþa într-o ideo-
logie primitivã a „sincronizãrii“ ºi într-un pseudo-evoluþionism ce nu
se întâlneºte în alte pãrþi, unde deciziile se iau cu simþ al perspec-
tivei ºi într-o formã pragmaticã ºi de interes colectiv. La drept  vorbind,
prejudecata „modernizãrii“ (boalã de imaturitate ºi sindrom al risipei,
ce se întâlneºte rar, astãzi, ºi nici mãcar în Africa) nu a cuprins
aproape nicãieri societãþile aºezate, unde se valorificã tot ce se poate
valorifica din „materialul tradiþional“. La Barcelona, piaþa veche, impre-
sionantã ca arhitecturã, aºezatã în apropiere de Las Ramblas, se
viziteazã ca ºi cum ar fi un muzeu deºi este inundatã de fructe din
toatã Spania ºi din toatã lumea, de zarzavaturi ºi legume ºi de încã
o mie de mãrunþiºuri culinare, de la sute de feluri de brânzeturi ºi
pânã la condimente ºi coloniale. „Mercat de Boqueria“ atrage, deci,
la fel ca ºi catedralele din Barri Gotic ºi dacã i s-ar fi nãzãrit cuiva
sã îl înlocuiascã, peste noapte, cu o clãdire din oþel ºi sticlã fumurie
ar fi fost o certitudine de „mie la sutã“ cã urma o retragere din funcþie
nu doar acceleratã ci ºi dezonorantã. În Paris, „Les Halles“ sunt
aproape un sanctuar urban chiar dacã astãzi se întrebuinþeazã cu
mai multã lãrgime decât odinioarã cãci nu doar destinaþia „practicã“
intereseazº ºi produce bani ºi faimã ci ºi „locul“, cu tradiþia lui, ºi,
deopotrivã, scenografia „marelui spectacol de teatru cotidian“ care
este Parisul turistic. Dacã s-ar fi gândit cineva sã „modernizeze“ sau
sã ºteargã de pe faþa Pãmântului „Le Marche des Puces“ („târgul
de purici“, adicã talciocul) este sigur cã nu ar fi avut prea multe zile
în scaunul de unde dãdea aceastã poruncã. Dar  „Bazarele“ de la
Istanbul, ce se viziteazã de zeci de mii de turiºti din  toatã lumea
ca ºi cum ar fi un obiectiv de pelerinaj cu neputinþã de ocolit? Puteau
ele sã fie evaporate dupã atâtea sute de ani fiindcã i-a cãºunat lui
„nu ºtiu care“ sã „modernizeze“ prin destrãmare de document de
vechime? Bineînþeles cã nu. 

Aºadar, principiul conteazã, înainte de toate. Cãci, de fapt,
„pieþe“ clasice, „hale“ cu poveste ºi „farmec“ — acestea sunt nu doar
obiective de identitate culturalã ci ºi „marfã turisticã“ foarte bine vân-
dutã, însoþind destinaþia utilitarã ce se pãstreazã, ºi  aducând „spe-
cific“, element exotic ºi un fel de simþãmânt al „timpului suspendat“
care impresioneazã ºi se þine minte dacã ansamblul este gândit ºi
tradus în „poveste“, piesa de teatru ºi materie de Halima. 

La noi, unde „Halele“ din Piaþa Unirii s-au pulverizat din eroare
istoricã ºi, poate, ºi dintr-o înþelegere cu limite a funcþiunii tradiþiei
în sufletul colectiv, „Oborul“ reprezintã unul din prea puþinele „spaþii
bucureºtene“ ce s-au conservat ca prin miracol, cãci în semnificaþia



lui se includ Târgul Moºilor, „petrecerile populare“ ºi calendarul
orãºenesc de plãceri inocente, adicã o parte însemnatã din „blazonul“
ce desemneazã identitatea ºi felul heteroclit de a fi al  „bucureºtea-
nului“ deopotrivã înfumurat, petrecãreþ ºi pezevenghi. Lãsat ieri sã
fie o pradã uºoarã ºi dezarmatã în faþa pegrei dezlãnþuite, vechiul
„Târg de dinafarã“ va fi pulverizat mâine fãrã nici un fel de ezitare
deºi acesta ar fi putut sã devinã însuºi principiul de regenerare a
„Bucureºtilor de vitrinã turisticã“ ºi o excepþionalã fabricã de bani,
dacã în maºinãria ce trebuia doar pusã în miºcare ar fi intrat pri-
cepere, bunãvoinþã ºi simþãmânt al necesitãþii. Dar acestea sunt
cu neputinþã de gãsit acolo unde stãpâneºte ignoranþa fudulã iar
strategiile elementare sunt absente. 

O „metropolã“ fãrã memorie? 
Sã tot fie cam un an ºi jumãtate de când în lumea de legende

aiuritoare a „României imobiliare“ a mai apãrut încã un mit stricã-
tor de minþi, înfãþiºat în forma „modernizãrilor“ de „metropolã“ a
Bucureºtilor. 

Fiindcã la noi cuvintele sunt aruncate de obicei cu frivolitate
ºi propagandistic, câteva disociaþii trebuie fãcute, ca sã ne înþelegem
mai desluºit. În aceastã tematicã, schemele însele de gândire pu-
blicã sunt greºite cãci Bucureºtii sunt prin sine o metropolã ºi toc-
mai acest strat „neconsumat“ ar fi trebuit sã se dezvolte la noi. Avem
aici unul dintre cele mai însemnate „locuri“ din Europa de Est cãtre
care sunt aþintite tradiþional priviri diverse ºi, în datele ce deþine
izvorînd dintr-o „potrivire de aºezare“ (ca încruciºare de drumuri negus-
toreºti), ar trebui valorificat aºa cum meritã ºi este posibil. Dar aici,
noi, ca procedurã, lucrãm fãrã „mãsuri majore“ ci în mic aranjament
intensiv care nu produce efecte pozitive în termen lung ºi nici mãcar
mediu, dacã nu chiar dãuneazã. În loc sã cream, prin extensiune,
un mare oraº comercial de „margine de Imperiu“ — ceea ce ºi sun-
tem, de fapt, dar nu ne dãm seama — privind cu perspectiva gran-
dioasã, „metropolitanã“, noi corectãm la nesfârºit în vatra cu simbo-
luri. ªi stricãm. 

Astãzi face furori la noi aceastã idee fãrã noroc a „modernizãrii“
înþelese la nivelul „creol“ al celor ce o agitã ºi încearcã a o impune
prin excluderea vocilor raþionale ºi categoric mai  pricepute. La noi,
adicã mai rãu decât în Africa, „modernizarea“ însemneazã „malluri“
în loc de pieþe tradiþionale sau gãri vechi (dar dezafectate ca sã se
obþinã pe gratis teren scump ºi cu poziþie excelentã), însemneazã
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aºa-zise „cartiere rezidenþiale“ care nu sunt decât niºte „kibbutzuri
de lux“ unde, dupã o ploaie sãnãtoasã de Barãgan, „cramele“ de
subsol se inundã ºi a cãror „viaþã cotidianã“ este de un colectivism
de penitenciar; însemneazã „hoteluri de cinci stele“ fãrã parcare ºi
„centre de afaceri“ ce stricã ºi structura legiuitã a cartierului dar
ºi înfãþiºarea unui oraº care nu-i defel atât de lipsit de istorie pe cât
ne spune câte un  „intelocrat“ obraznic; însemneazã „spaþiu verde“
evaporat peste noapte, unde în locul plantaþiilor de copaci cresc si-
nistrele „plantaþii de vile“ fãrã stil ºi fãrã viitor; însemneazã pieþe cla-
sice peste care coboarã, ca niºte ulii, investitorii ce dicteazã într-un
oraº abandonat de  autoritate ºi cedat de cetãþenii stupefiaþi, inti-
midaþi sau prostiþi; însemneazã „zgârie-nori“ în capitala cu cel mai
ridicat risc seismic din Europa ºi, în general, o babilonie de Sodoma
ºi Gomora ce îºi va trage ponoasele curând. 

Astfel încât, a vorbi despre „modernizare“ în aceste condiþii,
când o comparaþie elementarã cu orice loc aºezat din Europa ne
aduce concluzia unor desfãºurãri iresponsabile dar cu adevãrat de
necrezut, este ºi inutil ºi absurd. Alþii au clarificat demult interogaþii
ce apar aici de parcã nu ar exista pe nicãieri „experienþa verificatã“
ºi scheme cu eficacitate dacã nu se invocã „soluþia logicã“ ºi echili-
bratã. În Viena, ca sã exemplific, dacã mâine i-ar lua  Dumnezeu minþile
primarului (ceea ce nu este, însã, cu putinþã fiindcã acolo toatã lumea
ºtie „regula de fier a jocului“) ºi ar începe sã croiascã „închideri de
pieþe“ în chiar sanctuarul urban reprezentat de Ring, încheierea ar
fi ºi rapidã ºi previzibilã prin demisie obligatã în termen scurt. Pe la
începutul acestei veri, în Paris apãruse a doua sau a treia oarã o
anumitã rumoare privind „construcþia de cladiri înalte“ (neplãcute pen-
tru cetãþeni) dar aceasta avea în vedere cartiere de margine, zone
de foste „industrii“ rãmase indefinite ºi de fapt  corectabile. Acolo
nu existã construcþie pe teritoriul „Comunei Paris“ care sã depãºeascã
37 de metri înãlþime iar aici noi visãm la zgârie-nori! Modelul meu
urban este Barcelona unde „zgârie-norii“ nu prea atrãgãtori din Dia-
gonal Mar se ridicã aproape de plajã ºi mai pe la „margine, în orice
caz în locuri de fostã întrebuinþare industrialã dezafectatã ºi fãrã
mãcar sã punã în penumbrã (nu sã lichideze, ca în România) „Oraºul
vechi“ sau tradiþional, care este, ca pretutindeni în societãþile nor-
male, absolut intangibil în esenþa lui specificã. Aºa ar fi trebuit, la
drept vorbind, sã arate ºi Bucureºtii dar despre acestea la noi nu
s-a auzit deºi sunt mulþi cei ce cãlãtoresc degeaba pe banii noºtri
dar o fac, probabil, numai pentru cumpãrãturi ºi învârteli. 
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Noi ne plângem pe drept cuvânt cã avem un „oraº supra-
aglomerat“ ºi nãzuim sã îi descoperim leacuri prin alte adaosuri când,
în fapt, Bucureºtii sunt o vietate handicapatã de hoþie, având
numai un sfert de plãmân. Dar ºi aci avem încã multe concluzii
deficitare ºi aºa-numite „dezbateri publice“ de un formalism ener-
vant ºi caracter pompieristic. Aud frecvent cum se învocã „spaimã
de suprasolicitarea“ de viitor când astãzi chiar oraºul este aproape
inutilizabil ºi creeazã un gen de maladie socialã ce nu se descrie (cãci
suparã) dar se cunoaºte prin efect. Însã aceste formulãri stereotipe
se fac, în mod paradoxal, tocmai în ideea de a crea o aglomeraþie
ºi mai irezolvabilã decât aceea de azi, gãsindu-se soluþia aberantã
de a se construi „pe verticalã“ de parcã „potopul de omenet“ pur ºi
simplu, ºi nu funcþiunile aproape blocate ale acestui ansamblu, ar
fi motivul capital. 

Astfel apar aceste ºiruri nesfârºite de „dezvoltãri“, „blocuri de
apartamente de lux“ ºi „parcuri rezidenþiale“ ce sufocã tocmai Oraºul
vechi apãrând, însã, drept soluþii inevitabile ºi „modernizare“. Aceºtia
sunt bani aruncaþi pe fereastrã, de fapt un vast program de extragere
de bani din buzunarul celor ce vor plãti iraþional, organizat cu in-
teligenþã în genul „hârtiei de prins muºte“. Totul se întemeiazã pe
doctrina „consumului dirijat“ ºi se desfãºoarã în felul unei campanii
publicitare de proporþii unde participã în forma de sindicalizare insti-
tuþii, domenii ºi personagii dintre cele mai diferite. 

Dar, de obicei, ca sã se ascundã „conspiraþia“, se invocã „mari
investiþii ce înnoiesc“, expuse privirii publice precum mãrgelele de
sticlã pentru indienii ocupaþi de conquistadori. La drept vorbind, aces-
tea au o însemnãtate minimã ºi nu rezolvã mai nimic ci, din contrã,
complicã o realitate în sine foarte iritantã. Nu voi discuta strict despre
ceea ce se invocã în mod curent (deºi „Hotel Novotel“ reprezintã
excepþia ce confirmã regula) fiindca ar fi necesar pentru fiecare obiec-
tiv un dosar separat iar aici astfel de documentaþii au, pare-se, un
caracter mai secret decât Cãrþile sectante ºi, deci, nu avem încã „mate-
rial de examinare publicã“ (dar vom avea). Construcþiile megaloman-
ice de la noi trebuie examinate nu în felul unui „program bucureº-
tean de dezvoltare“ (aºa cum se face în mod greºit ºi luând în serios
ceea ce este vizibil absurd) ci mai degrabã în contribuþia la „rãu“ ºi
ca aport fãrã precedent ce aduce greutãþi incalculabile pe umerii firavi
ai unui organism îmbãtrânit ºi aproape neputincios. Acesta va fi
nu „viitorul luminos“ al Bucureºtilor ci sfârºitul lui dramatic. 

Dar într-o þarã unde „cârpeala“ este aproape noþiunea emble-
maticã ºi unde lipsesc proiectele pe picior mare dar realiste iar cele
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ce se fac se fac de cãtre foºti ºoferi sau „aprozariºti“ puºi pe învârtealã
nu poþi nãdãjdui la mai mult. În aceastã materie, noi ar trebui sã
pornim de la ceea ce avem ºi putem dezvolta fãrã a obþine stricã-
ciuni, dezechilibru ºi situaþii conflictuale fãrã ieºire, ceea ce însã se
face cu o repeziciune uimitoare ce ne aratã planul premeditat ante-
rior ºi bine încheiat în articulaþiile lui iraþionale. Totul începe de la
„croialã“ ºi de la lipsa de strategii de ansamblu. Într-un oraº unde
parcurile cad sub securile tãietorilor nocturni de plantaþii, tocmiþi
ca sã elibereze terenurile râvnite, unde Stãpânirea împroprietãreºte
pe câte un cumpãrator de „drepturi“ cu „loc de blocuri de lux“ în
valoare de aproape 100 de milioane de Euro ºi unde aerul a devenit
irespirabil iar locuitorii — fixaþi silnic ca într-o cursã de ºoareci nu se
poate imagina „concentrarea“ ci „extensiunea“, care, în orice caz,
va trebui fãcutã curând, dar dupã ce s-a risipit atâta bãnet ºi cei
ce au organizat „Marele Joc“ se vor retrage cu buzunarele pline.
Cãci maladia Bucureºtilor imaginaþi, strâmb ºi co-interesat, de cei
ce îl proiecteazã astãzi nu este atât „distrugerea patrimoniului“ (fiindcã
aceasta e o temã inexistentã pentru astfel de categorii parazitare)
ci „eºecul investiþional“, banii mulþi ce se aruncã pe apa Sâmbetei.
Mâine, când va fi evident cã am construit fãrã rost ºi printr-o „filosofie
de concentrare“ ce sufocã creaturile vii de orice fel, întãreºte schi-
zofrenia colectivã ºi astupã vechile „artere ºi vene“ centenare de „utili-
tãþi“ ale Comunei, va deveni, în sfârºit, evident cã soluþia este în „lãr-
gire“ ºi, deci, în repartizare mai echilibratã a unei poveri comune
acum de nesuportat. Mult din ce se clãdeºte acum îºi va pierde din
valoare ºi îºi va arãta caracterul formal ºi amãgitor astfel încât
„aºezarea de preþuri“ — ce va veni — va ruina pe unii ºi îi va îmbogãþi
pe cei care, astãzi, cunosc efectele ºi participã la accelerarea lor,
organizând Jocul. 

Bineînþeles cã Oraºul clasic, acolo unde totuºi va mai apuca
sã se conserve, îºi va pãstra valoarea imobiliarã. Nicãieri în Europa
„tradiþionalul“ nu ruineazã ci afirmã ºi confirmã. Dar aici, Stãpâ-
nirea ignorã aceste concluzii elementare cãci, în perspectiva ei,
România nu mai existã decât ca un simplu „teren imobiliar“ pentru
speculaþie proprie ºi un teritoriu apatrid ce se va pãrãsi odatã, con-
form principiului sarcastic ce spune cã „dupã ei, potopul“. 
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ÎN LOC DE EPILOG

BUCUREªTII RÃMÂN NUMAI ÎN VOIA
LUI DUMNEZEU!

Când am revenit în România, întâi înainte de Paºti ºi apoi pe la
jumãtatea lui Iunie, am nimerit în mijlocul unei fierberi surde dar evi-
dente ce se traducea printr-un fel de „trezire“ a unor locuitori uimiþi cã,
sub privirile lor absente, Stãpânirea batjocoreºte tradiþia unui oraº ce
însã nu îºi pierduse cu totul însemnele de memorie ºi, pânã la urmã,
„identitatea“. Uimitor mi se pãrea cã principiile din „Megapolis valah“,
(cãrticica mea apãrutã în septembrie 2004,) care, de fapt, reprezin-
tã ipoteza pe care neo-feudalii de la Bucureºti o evitã pe cât se poate
ºi nu o lasã sã pãtrundã în dezbaterea publicã, erau invocate din mai
multe direcþii ºi arãtau cã soluþiile realiste cresc parcã de la sine ºi nu
au nevoie de bibliografie.

Ceea ce m-a impresionat în aceastã acþiune a fost, mai întâi de
toate „orientarea“, adicã „diagnosticul precis“. Pentru mine „conspiraþia
economicã“ în materie de Bucureºti era demult indiscutabilã ºi aºtep-
tam doar momentul când se va dezlãnþui (ori, mai bine zis, când va ieºi
la suprafaþã). Iatã cã acum se observã clar ca lumina zilei. Însã la noi,
unde „monopolul ideologic“ este neînchipuit de puternic nãdejdea cã se
va putea realiza ceva consistent spre a o combate pare a fi apropiatã
de zero. Chiar dacã existã „grupuri“ edificate ºi câþiva jurnaliºti lucizi,
adeseori am impresia cã asist la discuþii sterile între „profesioniºti“ în
ochii cãrora precizia unui efect sau virtuozitatea unei soluþii valoreazã
mai mult decât viaþa celor ce trebuie sã beneficieze de ele. Mai mult
chiar, întreaga „croialã“ mi se pare mai degrabã greºitã. În loc sã se
priveascã ansamblul tematic ºi „mecanismele“ (care acestea sunt „mo-
torul rãului“) se invocã excesiv situaþiile „punctuale“ ºi se deplâng stricã-
ciunile din Piaþa Regalã ºi de la Catedrala Sf. Iosif când, de fapt, întreg
Bucureºtiul este asediat, stricat ºi schimonosit: parcuri „retrocedate
cui trebuie ºi când trebuie“ (astfel încât proiectul de „investiþie“ este gata
de a fi aprobat), „zgârie-nori“ proiectaþi sã existe în oraºul european cu
cel mai ridicat risc seismic, o sfidare de ignorant obraznic faþã de tot
ce însemneazã tradiþie, „loc cu memorie“, de fapt „sanctuar urban“,
cartiere întregi masacrate în timp de 15 ani fãrã nici o reacþie deºi
acestea ar fi trebuit sã fie declarate „rezervaþie urbanã“ etc. Pretutin-
deni o tãcere quasi-complice afarã numai de câteva voci rãtãcite ºi
„eretice“ care, la vremea lor, au spus ce au avut de spus, vorbind în
deºert. În rest, „asociere în rãu“, fricã ºi slugãrnicie. Aºa-zisa „societate
civilã“ (de fapt-niºte organizaþii constituite ad-hoc pentru a pune bifa în
tematica drepturilor cetãþeneºti) nu a existat ca atitudine ºi nu existã
nici acum iar reacþia cetãþeneascã spontanã, manifestatã recent, nu-i
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decât o trezire târzie, care trebuie sã întâmpine rãspunsul cinic al unei
Stãpâniri organizate militãreºte ºi care, obiºnuitã sã hotãrascã arbitrar,
se mirã, cu dispreþ, acum, când cetãþenii nu se mai aratã a fi doar
„vitele“ aduse la tãiere în cabina de vot.

Mulþimea temelor rezolvate discreþionar (ºi care, deci, nu mai pot
fi întoarse în punctul de început) este atât de nemãsuratã încât ar fi
necesarã o armatã de voluntari care, dupã ce le recenzeazã ºi le alcã-
tuieºte documentaþia, ar trebui sã formuleze puncte noi de vedere ºi
soluþii „mixte“ alternative (cãci „consensul experþilor“, invocat de Stãpânire
este o maºinaþiune dezgustãtor de stupidã dar care impresioneazã ºi
dã reacþia timidã): ºi, abia apoi, sã formuleze strategie ºi sã organizeze
acþiunea. Rezultã, prin urmare, cã o atitudine coerentã ºi concluzii instru-
ite vor fi cu neputinþã de obþinut în timpul uluitor de scurt ce îl avem la
dispoziþie.

Rãmâne, în aceastã speþã, numai voia lui Dumnezeu. De altminteri,
tot ce se va putea realiza ar fi doar o „învoialã“ în materia Catedralei
Sf. Iosif, unde eroarea de a supãra Papalitatea va costa, nu însã prea
scump cãci în toate, Doamne iartã-mã, existã un preþ; nu însã în supre-
ma Judecatã ce nu este pe acest Pãmânt. În toate celelalte situaþii nu
va interveni nici o noutate pozitivã cãci pe „biet român sãracul“ nu îl
apãrã nimeni ºi în faþa jafului instituþionalizat nu are nici loc de miºcare
ºi nici capacitate de a se organiza. La drept vorbind, convingerea mea
este cã acesta este doar începutul „privãrii organizate de memorie“.
Urmeazã strãmutarea Gãrii de Nord (un teren imobiliar splendid, foarte
scump, ce se asezoneazã remarcabil prin aparent inutilul „Pasaj Basarab“
ce se face numai în acest scop ulterior); demolarea „Centrului Istoric“,
care, în loc sã se transforme într-o imensã galerie acoperitã, cum s-a
fãcut pe aiurea unde nu dicteazã „bandele organizate“, va deveni un sim-
plu teren viran disponibil pentru „Mall“-uri ºi „blocuri de birouri“; încon-
jurarea Casei Poporului (un „monstru“, vechea marotã a „arhitecþilor“
care, negându-ºi însuºi principiul lor de a exista, susþineau acum 15
ani cã ar trebui acoperitã cu pãmânt) cu „centre de afaceri“; înlocuirea
Bulevardelor Magheru ºi Lascãr Catargiu cu „aliniamente“ de condo-
minium-uri „moderne“; retrocedãrile Herãstrãului fãcute „cui trebuie“,
unde, de la stãvilar pânã la capãtul ªoselei Nordului este nevoie de teren
pentru alte „blocuri de apartamente de lux“, pe lângã cele începute în
apropierea imediatã etc. Acesta va fi Bucureºtiul anilor viitori: un oraº
compromis, inutilizabil, care, dupã ce se vor ridica aceste construcþii
inutile ºi „investitorii“ îºi vor încasa banii (ºi „toatã lumea“ va fi mulþu-
mitã) va trebui extins, în fine, fiindcã a devenit irespirabil.

Oraº blestemat, pe care doar rugãciunile celor cinci sfinþi ce se
aflã în fiinþa lor nevãzutã în bisericile acestei „capiºte a spoielii“ îl mai
þin în fiinþã.

24 Iunie 2006 Naºterea Sf. Ioan Botezãtorul (Sânzienele),
Sf. Ioan cel Nou de la Suceava
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