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„ZICEREA ÎN CODURI“
Ideea de a-mi pune la un loc eseurile ce formeazã „rama

cãrþilor de imobiliar“ mi-a venit recent când mi-am dat seama cã,
deºi existã o anumitã notorietate în materie de comentariu spe-
cializat, nu s-au observat încã îndeajuns — aºa cum aº fi voit — prin-
cipiile ºi, de fapt, doctrina ce orânduiesc asemenea scrieri socotite
îndeobºte — ºi mai ales de cititorul „estet“ — a fi numai punctul de
vedere al unui afacerist. Cãci, la drept vorbind, aceastã parte din
operã ce am clãdit în mai bine de 35 de ani de scris încontinuu
încaã trãieºte în limbul definiþiilor confuze având pentru nu puþini
o înfãþiºare ce contrariazã ºi un aspect exterior de baroc ºi de
iregular care probabil cã ºi neliniºteºte unele spirite obiºnuite cu
speciile definite. Sunt ºi unii care, având bunãvoinþa de a înþelege,
„nu ºtiu de unde sã le ia“ ºi considerã cã ar fi fost mai bine sã
fac studiu academic, „cercetare“ ºi analize cu rigiditate de com-
poziþie scrobitã spre a dovedi ºtiinþa de carte ºi, prin aceasta, „serio-
zitate de savant“ uitând, însã, cã nu iese nimic vizibil fãrã efort ºi
cã o clãdire fãrã fundaþie ºi pereþi nu ajunge niciodatã la acoperiº.
Abia mai deunãzi, ºi din motive care îmi scapã, sentimentul cã în
cãrþile de imobiliar aº fi vorbit în „douã limbi“ — ºi cã, dincolo de
examinãrile cu caracter de afacere ºi consilierea de câºtigat bani,
ar exista ºi un alt strat mai puþin vizibil — a început sã-ºi facã loc
ºi sã fie observatã ºi doctrina ce le însufleþeºte. Cãci o doctrinã
existã — deºi nu prea de tot izbitoare — fãrã sã fi nutrit intenþia
iniþialã de a practica „zicerea în coduri“ ºi misionarismul de sens
ocult. Ea s-a înserat, în fond, în moduri consubstanþiale ºi, dacã
mã gândesc bine, nici nu ar fi putut sã lipseascã de vreme ce
întocmirile omeneºti sunt pretutindeni în lume formulãri cu organi-
citate unde este de neimaginat a avea pãrþi sãnãtoase — ºi cu
funcþiuni autonome — într-un întreg bolnav. Rezultã cã, deºi scapã
concluziei curente, prezenþa jafului instituþionalizat ºi a deposedãrii
planificate de muncã naþionalã consumatã alãturi de arvunirea
muncii noastre de viitor prin îndatorare, declasarea sistematicã
a unor categorii sociale ce au þinut odinioarã aceastã þarã în locul
ei ºi neo-iobãgia unui tineret halucinat de consumismul sãlbatic
sunt mecanisme ce s-au dezlãnþuit în forme specifice deopotrivã
în aºezãrile umane, în naturã ºi culturã ºi în „imobiliar“, de bunã
seamã, lucrând generic ºi pârjolitor. Cãci, în fond, „imobiliar“ însem-
neazã „sãlaº“ (adicã locuinþã, adãpost ºi „loc“) ºi „muncã“, adic efort
desfãºurat în istorie în scopul supravieþurii ºi stabilitãþii, iar esenþa
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acestei teme este, în ultimã analizã, „socialã“ ºi nu e fãrã reazem
a spune cã, aºa cum am ºi spus demult ºi astãzi e un simplu ada-
giu din folklor, imobiliarul este hârtia de turnesol a unei societãþi. 

Am scris, deci, despre case (cum mi se pune eticheta une-
ori) vorbind însã despre o realitate de ansamblu ce se evidenþiazã
în mãsurile ei de tipologie arhi-cunoscutã ºi pe care numai fiindcã
Fânarul însuºi a devenit o formulã curentã o numim „neo-fanario-
tism“. Impresia aceasta se confirmã la o lecturã contemporanã
unde prejudecãþile s-au înlãturat întrucâtva. Privite acum, ºi adunate
în ordinea cronologicã a naºterii pe lume, aceste mici eseuri
formeazã un mic breviar care nu-i atât un îndrumãtor în materie
academicã ori practicã (deºi este, în partea ce foloseºte) cãci au,
unificate ºi fãrã desfãºurãrile ce le introduceau la vremea lor, aspec-
tul unui ºir de declaraþii de principii ºi de culegere de concluzii
morale. Acestea scãpaserã adeseori vederii scriitoriceºti dar nu
ºi Stãpânirii de ocupaþie recentã ºi slugilor ei nepricopsite ºi fãrã
îndoialã explicã sãlbãticia de deunãzi a unor sfertodocþi fãrã nici
o operã ce au ajuns sã mã satanizeze ºi pe mine fãcând — dintr-o
lucrare dedicatã binelui public — un obiect de injurie ºi de ridiculizãri
prosteºti. Situaþia este cu atât mai definitorie cu cât într-o þarã
unde s-au furat ºi ouãle de sub gãinã ºi s-a creat onorabilitatea
prin hoþie ºi nu prin dedicaþie ºi contribuþie la binele colectiv, a
stãrui în slujire fãrã nici cel mai neînsemnat câºtig ºi cheltuind din
buzunar ºi, pânã la urmã, din zilele ce þi s-au dat, începe sã fie
socotitã atitudine ereticã ºi gest condamnabil ºi sã se pedepseascã.
Dar, la drept vorbind, în þara noastrã amãrâtã unde haimanalele
creeazã opinia ºi ignoranþii obraznici ajung sã dea îndrumãri sfã-
tuind în secret pe jefuitorii patenþi ce se îmbuibã din ºmecheria
sfidãtoare ºi pârjol satanist, prigoana împotriva celor de confor-
maþie ininteligibilã nu putea sã nu se producã. O privesc ºi eu, cu
amuzament, fiindcã ºtiu cã pleava necontinutisticã se va risipi deo-
datã în vânt ºi cã, vorba lui Alexandru Nemoianu, „cu diavolul nu
se intrã în dialog“. Viaþa noastrã istoricã nu a început ieri ci demult
iar lucrarea noastrã tãcutã, seninã ºi râvnitoare nu se va sfârºi
mâine ºi va dura mult în timpul unde se aºeazã orice contribuþie
jertfelnicã, indiferent dacã i se ºtie autorul ori a devenit anonimã.
Cãci, batjocoritã sau uitatã de rãul ireductibil, fapta bunã rãmâne;
ºi „cine a facut-o ºtie Dumnezeu“. 

ARTUR SILVESTRI
Aprilie 2008, în zilele de Sfintele Paºti
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POVEªTI TRISTE DESPRE
CASE ªI GRÃDINI

Ideea alcãtuirii acestei cãrþi dateazã de mai bine de trei ani
ºi în primãvara anului 2000 era concretizatã deja dar am renunþat
la tipar. Conþinea, în versiunea de atunci, un ºir de analize, dizer-
taþii ºi prognoze ce redactasem de prin 1995 încoace ºi publi-
cate deja. Dar, la drept vorbind, ciclul acelor contribuþii se încheiase:
multe prognoze se confirmaserã iar informaþiile „tehnice“ erau, dupã
atîþia ani, simplã arheologie. Izvorînd din imediat, acestea au trãit
în regimul clipei ºi s-au consumat fãrã alt ecou decît cel curent.
Mai nimic nu ar fi cãpãtat durabilitate dacã rãmînea la acest nivel.

Dar, ca în orice altã activitate intelectualã, scopul ar fi de
fapt ºi aici de a se sustrage materia de sub presiunea timpului
ruinãtor. Cît de durabile, deci, ar fi fost niºte simple tabele de „zone
ºi preþuri“ ce se fabricã în permanenþã de cãtre „analiºtii“ de azi?
Perisabilul stricã, aºadar, viziunea de perspectivã ºi dorinþa de va-
lori mai înalte. Iatã de ce analiza acestor procese s-a ridicat mai
sus, la contemplaþie socialã, descripþie istoricã ºi concluzii. Dar
nu a fost destul. Cãci oricît de corecte ar fi descrierile ºi de pãtrun-
zãtoare corelaþiile ce se fac, esenþialã rãmîne expresia ce se þine
minte, cea care, de fapt, smulge creaþia din contingent. Ar fi, prin
urmare, esenþiale spectacolul intelectual, formula memorabilã, apti-
tudinea de a face din materii prea de tot pestriþe ºi cu aparenþã
de necompatibil, literaturã.

Astfel au rezultat aceste eseuri ce descriu categorii, atitu-
dini, sindromuri ºi sînt, unele, „fiziologie“; sînt un fel de apologuri
animate parþial de obiective didactice deºi nu înfãþiºeazã situaþii
imaginare. În fondul lor, acestea sînt niºte „poveºti triste despre
case ºi grãdini“, arãtînd sufletul dezamãgit în nãzuinþa lui cãtre
stabi-litate ºi echilibru ºi voind sã aducã, printr-un exorcism, sime-
triile vieþii la locul lor.

ªi cum ar fi putut sã fie altfel? Pretutindeni se modificã, în
lumea ce ne înconjoarã, cîte ceva ce pare ineluctabil ºi adeseori
ne creeazã un simþãmînt fãrã nume, de îngrijorare ce ne face
aproape strãini într-un mediu ieri inteligibil. Cînd, pe la începutul
anilor ’90, am observat în Cartierul Primãverii — sanctuarul stabi-
litãþii imobiliare, lamura acesteia — crescînd vreo douã — trei blocuri
mai înalte decît s-ar fi cuvenit mi-am imaginat cã este doar un acces
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de febrã ce se va stãvili. Dar astãzi vechea organizare gînditã de
arhitectul Doicescu, prin 1930, este sfãrîmatã de construcþii dez-
gustãtor de nepotrivite unde sãlãºuiesc bãnci, companii inter-
naþionale ºi semi-bogãtani incapabili sã se înzestreze cu o reºedinþã
prestigioasã ºi care se mulþumesc cu apartamentul „de lux“ ridi-
cat de cîte un speculator harnic cu trecere pe la autoritãþi. Masacrul
urbanistic — produs sub ochii îngãduitori ai „cui-trebuie“ — este total
ºi aci dar ºi în ªcoala Herãstrãu, unde a crescut, pe tãcute, un
orãºel de vile nesfîrºite pe stradele atît de înguste încît abia de
poate pãtrunde o maºinã mai subþiratecã iar Pompierii niciodatã.
Orãºele fãrã cãpãtîi cresc pretutindeni azi arãtînd doar o risipã
neînþeleasã de bani ºi o lipsã de stil uimitoare totuºi la un popor
ce se crede dotat intelectualiceºte dar produce, precum se vede,
imitaþie ºi imposturã. Faþade atinse parcã de leprã, de case vechi
altã datã arãtoase alãturi de blockuri de birouri aºezate nepotri-
vit, cãsuþe insalubre pe strãzi cotate la superlativ dar locuite de
sãraci ce stau în averi pe care le prãduiesc astfel ºi le degradeazã —
în totul o imagine de lume fãrã sensuri, cu semnificaþii destrãmate
unde ce s-a fãcut se iroseºte iar ce se face se face fãrã rost ºi
neaºezat. Tristeþea apare de pretutindeni la contemplarea atîtor
clãdiri incongruente ºi cu soartã ambiguã ºi a grãdinilor înlãturate
de furia de a se cîºtiga bani, a pãdurilor culcate la pãmînt ca „sã
se valorifice“, a gospodãriilor pãrãsite, de la sate, unde cîinele legat
în lanþ se sfîrºeºte de foame ºi de sete.

Acesta este „deceniul straniu“, ce s-a încheiat. „Straniu“ din
zeci de motive. Într-o societate ce a fãcut caz peste marginile îngã-
duite de sfînta proprietate imobiliarã, proprietãþile nu se dobîn-
desc, nu se „realizeazã“ ci se apucã, se primesc ºi se dau. Un
vast proces de împroprietãrire stã la originea noii proprietãþi
de mîine, despre ale cãrei surse nu se mai face niciodatã vreo
aluzie, ca sã nu se audã.

Împroprietãriþi foºtii chiriaºi în apartamente cumpãrate în rate
ce au ajuns sã valoreze cît un pachet de þigãri, împroprietãriþi urmaºi
de „desproprietãriþi“ ce n-auziserã în viaþa lor despre cei pe care
zice-se cã îi moºtenesc, redobînditori ce primesc case „luate“ ce
aparþineau, de fapt, bãncilor unde le aduseserã drept gaj, inºi ce
obþin „teren arabil restituit de la colectiv“ în margini de lac pe unde
se înalþã, astãzi, vile, împroprietãriþi cu fabrici fãrã puteri, cu pro-
ducþia strînsã de gît, spre a li se lua, din mizericardie, zeci de
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hectare de teren ºi mii de metri de construcþii cu preþuri de nimic;
iatã stranietatea lumii de azi, ce fetiºeazã proprietatea. Dar, evi-
dent, nu aici se încheie lumea stranie ce ne înconjoarã. Într-o vreme
cînd s-au cheltuit probabil cele mai însemnate sume de bani din
istoria României spre a se ridica proprietãþi rezidenþiale noi, lipsa
de stil este covîrºitoare ºi stupefiantã ºi defineºte nu atît „neam-
prostenia“ ci incapacitatea celor ce le-au conceput. Vom mai face
încã cinsprezece — douãzeci de alte „ordine ale arhitecþilor“ ºi tot
zadarnic va fi, cãci rea- litatea acestor orori nu se va modifica.

Lãrgimea de mînã a celor ce le-au comandat n-a slujit nici
mãcar la naºterea unei idei originale cît de mãrunte ci doar la o
sporire de lãcomie ºi la imposturã. În schimb, apare stilul de butic
în pereþi de sticlã ºi rame de metal, culmea „meseriei“ în materie
de arhitecturã la Dunãrea de Jos.

Totul pare, deci, formal, fãrã fond ºi propagandistic. Noi
facem caz de ecologie ºi de mediu dar încuviinþãm sã rãmînã coas-
tele de munte golaºe prin tãieri de pãduri ce fac pãmîntul sã lunece;
lãsãm lacurile sã primeascã dejecþiile constante ce provin de la
reºedinþe de miliardari; sîntem calmi cînd vedem fostul ogor devenit
pîrloagã. Realitatea de pe hîrtie nu are nici o legãturã cu reali-
tatea din viaþã. De aci apar, de bunã seamã, legende, iluzii ºi o
mitologie ce stricã vederea bunã ºi face sã se piardã simþul rea-
litãþii creind aproape o societate paralelã. Este o lume palpitan-
tã, ce pasioneazã ca ºi un roman prin desfãºurãrile ei de necrezut.

Însã, la sfîrºitul „lecturii“, nu rãmîne decît sentimentul deºertã-
ciunii ºi gustul lui de amãrãciune, de neuitat.

EPILOG
Cînd am recitit aceste mici eseuri, corectîndu-le pentru tipar,

am înþeles de unde vine disperarea ce se evocã adeseori cînd se
descrie realitatea curentã de aici. În mod vãdit, o explicaþie unicã
nu este de imaginat. Sursele sînt numeroase ºi cu greutãþi diferite
dar mulþimea lor ºi, mai ales, incoerenþa apasã ºi creeazã o durere
nedesluºitã. Dar, indiferent de origine, senzaþia ireductibilã este
absoluta inutilitate a oricãrui efort modificator, impresia cã nu se
mai poate face nimic. Acest fatalism ce adeseori traduce aproape
impenetrabilitatea unui blestem se înþelege ºi se motiveazã în
imediat însã nu se justificã din perspectiva marilor cicluri, unde,
în fond, nimic nu este definitiv.
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ªi, de fapt, aceasta ºi va fi realitatea. Dar ce se va petrece,
în definitiv, atît de ºocant? Nimic mai mult decît ceea ce s-a pro-
dus deja odinioarã, cãci istoria nu doar se repetã ci povãþuieºte
spre a ne face sã vedem totul cu ochi mai senin ºi împãcat. 

„Prostimea“ — care, contrar viziunii neo-ciocoieºti, se orien-
teazã intuitiv — se va deºtepta, obligatã de ameninþarea dispariþiei
fizice prin condiþia de sãrac lipit ºi va gãsi soluþii ce azi par absurde.
„Mintea de pe urmã“ va duce masele de ºomeri din oraºe la sat,
prin „reciclare“ nu impusã ci aleasã de nevoie. Cînd „protecþia“ se
încheie ºi, deopotrivã, nu mai este nimic de vîndut în casã, ºi nici
casa mãcar, atunci braþele ºi mintea trebuie puse în lucrare cãci
cine stã dispare. 

Marile averi ce s-au clãdit pe jaf, fraudã ºi imposturã, intrate
pe mîna unor inºi ce nici nu ºtiu ce noroc a cãzut pe capul lor, se
vor împrãºtia în vînt — administrate prost ºi risipitor — sau vor fi
puse în lucrare de slujbaºi isteþi ºi pricepuþi. În orice caz, ce e
fãcut e bun fãcut dacã intrã pe alte mîini, mai harnice ºi conduse
de un cap aflat pe umeri iar nu în nori.

Cei harnici ºi idealiºti, ce au rãzbit cu muncã, imaginaþie ºi
opintealã supraumanã, vor arãta populaþiei dezrãdãcinate cã se
poate ºi îi vor arãta ºi cãile de a înainta cu puterea proprie.

În fine, se va putea bãga de seamã cã nu sîntem o þarã cu
rezervã secatã ºi omenet stricat, cum încã circulã impresia azi,
nemeritat ºi fãrã argument care sã stea în picioare.

Iar dacã toate acestea fi-vor cu neputinþã de realizat, atun-
ci nu vom mai avea aci, curînd, o Românie ci o margine de Tar-
tarie, un Romanistan ori, poate, o adunãturã de principate ce vor
asista indiferente cum se naºte ulti- mul vorbitor de limbã românã
ºi cum dispare ºi el, lãsînd fãrã sensuri o lume de aici pe care o
puteau denumi potrivit doar aceste cuvinte.

Bucureºti, ianuarie 2003

(Prefaþã ºi postfaþã la „Deceniul straniu. Oraºe variabile, sanctuare ºi
mituri imobiliare“)

SFÎRªITUL CICLULUI INCOERENT
Eseurile ce formeazã aceastã cercetare („România în anul

2010. O prognozã de piaþã imobiliarã“) reprezintã un gen de pio-
nierat ºi pornesc, la drept vorbind, din goluri. Ele ilustreazã o
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sforþare de a fi mai degrabã — ºi întîi de toate — expresia datoriei
morale ºi abia apoi trebuinþa de a se ridica intelectualiceºte din
contingent spre a proiecta în viitorul indefinit imagini ce s-ar putea,
vreodatã, constitui.

Gestul însuºi este neobiºnuit. Cãci într-o þarã unde totul se
consumã cu o furie ininteligibilã într-un prezent obsesiv ce întunecã
orice gînd cu filosofie, a gîndi ºi la un mîine apropiat este atitu-
dine excentricã ºi pãgubitoare. Orice îndemnare cãtre proiect, model
ºi prognozã altfel decît formulînd sofismul propagandistic lipseºte.
Totul pare a se desfãºura într-un fel de semiobscuritate populatã
de nãluci unde pasul, lent ºi ºovãitor, ce se face, se face palpînd
doar ºi fãrã vreo contribuþie a minþii ce dezleagã energia în mod
socotit ºi creeazã obiective, scopuri definite ºi þel capabil de agre-
gare popularã. Lipseºte, de fapt, modelul naþional, ideea însuºitã
ce ar trebui sã traducã nu doar „cum va fi România de mîine“ ci,
în ultimã analizã, pînã unde, pînã cînd ºi ce ar putea aceasta
deveni. 

Lipsesc, bineînþeles, ºi miturile ce pun în miºcare, adese-
ori fãrã sã trebuiascã eforturi ºi impuls, marile roþi sufleteºti ale
colectivitãþilor ce îºi doresc soluþii ºi se nutresc, oricît ar pãrea
de extravagant, cu idealuri.

La drept vorbind, maladia lipsei de proiect defineºte lumea
de aici de prea multã vreme ºi capãtã aspect cronic dar aceas-
ta nu însemneazã a renunþa, aºteptînd cu pasivitate sã ni se încheie
ciclul istoric cãci datoria vieþii noastre este, în ireductibil, de a face
ceea ce trebuie fãcut, indiferent de ceas istoric, context ºi sacrificiu.

Prezenta culegere de dizertaþii continuã „Deceniul straniu“
ºi completeazã punctul de vedere anterior, fiind, la drept vorbind,
nu examinare economicã doar, ci filozofie socialã, arãtînd efort de
a scoate din neclaritatea prezentului concluzia valabilã pentru colec-
tivitãþi. Cãci oricîtã confuzie pestriþã ºi aer de iarmaroc ne-ar încon-
jura, ceea ce pare inovaþie incongruentã repetã adeseori paºi
altãdatã fãcuþi ºi într-un viitor indecis îºi aflã aºezãrile pozitive. De
fapt, realitãþile se organizeazã ºi singure în procese ce înainteazã
în semiîntunericul istoriei oarbe ºi cînd ajung sã se vadã cu mai
multã claritate uimesc ºi sînt neînþelese deºi, unele, s-au mai pro-
dus vreodatã aici. Contrar opticii comune, ce observã imediatul
ºi doar întrevede dincolo de el, toate par a se reproduce în forme
anterioare, cãutîndu-ºi rînduiala potrivitã ºi azi, ca ºi alaltãieri ºi
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poate ca ºi mîine. Dar, indiferent de acest blestem, supra-contin-
gent, al „zidului neisprãvit“ ciclul incoerent recent se sfârºeºte.
Cine „a apucat“ sã deþinã fãrã efort ori iscusinþã, deþine ºi, dacã
este capabil, va dezvolta, iar dacã nu, dispare ca o buruianã nefolo-
sitoare. „Plîngerile sociale“ nu mai sînt astfel de nici un folos ºi
rãmîne doar proba capacitãþii, ce se dã ca examen final în faþa
timpului neiertãtor. Din perspectiva epilogului venit vreodatã s-au
risipit nu doar averi ci colectivitãþi întregi, popoare ºi þãri astfel
încît ceea ce e azi „reprezentativ“ dar inconsistent mîine se stinge
dacã nu creeazã orice fel de valori. Esenþial rãmîne ceea ce se
produce, urma lãsatã vizibil sau poate cu dîrã mai adîncã în þãrî-
na întotdeauna umedã a istoriei care nu ascultã de nimic.

Bucureºti, Octombrie 2003

(Prefaþã la „România în anul 2010. O prognozã de piaþã imobiliarã“)

„CELE DOUÃ ROMÂNII“
Prezenta colecþie de dizertaþii conþine exerciþii de inves-

tiþie ºi plasament imobiliar, fãcînd, pe înþeles ºi în formã atrãgã-
toare, variante de a cîºtiga ºi a „plasa“, cu scop de a cîºtiga din
nou. Îndeobºte, cînd se solicitã astfel de studii de plasament,
calculaþia este severã, diversificatã ºi aridã, dar socotind acestea
prea de tot abstracte ºi „tehnice“, am pãstrat aici numai conclu-
ziile ºi imaginea genericã a mediului unde se opereazã.

Prognoza este, la drept vorbind, esenþialã. Odinioarã, Thales
din Milet se îmbogãþise închiriind toate teascurile de untdelemn
cãci anticipase o recoltã fenomenalã de mãslini ºi „se miºcase“
repede ºi hotãrît „lichidînd concurenþa“. Aceasta nu-i doar înþelep-
ciune ci ºi o atitudine pragmaticã, realistã ºi privire atentã ce dã
capacitatea de previziune, esenþialã la drept vorbind.

Dar, de fapt, aproape oricine ar putea proceda în acest fel,
cãci, într-o þarã de proprietari unde averea se concentreazã, în
mod paradoxal, în imobiliar ºi funciar, ºansa cîºtigului devine cu
precãdere o consecinþã a jocului abil la bursa de proprietãþi. În
alte pãrþi, unde societatea este mai aºezatã ºi obiectivele diferite
decît cele de aici, aceastã concentrare lipseºte, de fapt, apãrînd
un gen de diversitate ce ar fi putut sã existe ºi la români dar, din
pãcate, n-a fost sã fie. Aici jocul la bursã, investiþia în acþiuni
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ce „capitalizeazã“, de fapt, întreprinderile ºi le întãresc sînt extra-
vaganþe ce se întîmpinã cu privire bãnuielnicã ºi se dispreþuiesc
prin ne-înþelegere. ªi totuºi, pe la începutul lui 1990, cînd încã nu
se instalase ciclul rãu ce persistã, o „altã Românie“ ar fi putut
apãrea, deºi nu prin „revoluþie“ ci prin „evoluþie“. De fapt, în doar
cîteva luni ar fi putut exista aici o Bursã de valori, acþiuni de între-
prindere ºi bani ce întãreau producþia ºi nu o slãbeau, propagan-
distic, prin „restituire“ de „participaþie“ ce a crescut inflaþia, mãrind
consumul absurd ºi infantil ºi, deci, „jucãtori“ de bursã, acþionari,
de fapt, personagii atente la plasament de economii acolo unde
meritã ºi aduce profit. În locul acestei Românii de evoluþie se
nãscu o „Românie de averi imobiliare“ neînþelese, rezultate din
cumpãrare de locuinþã la un preþ de nimic ºi restituire de teren
agricol ce deveni, în cele din urmã, inutil ºi rãmase pîrloagã. Nimic
nu stimulã aici doctrina muncii, realismul cîºtigului prin efort
ºi, în ultimã analizã, valoarea averii dobîndite, nu primite fãrã rost.
În aceastã Românie, omul înainteazã azi adeseori nãuc, încrezã-
tor în legende ºi zvonuri aiuritoare, visînd fãrã un sens mai înalt
la o bogãþie ce ar veni din întîmplare ºi învîrtealã, ce nu fac decît
sã îngroaºe ceaþa vieþii sociale unde, deºi la îndemînã prin va-
lorile „de ieri“, socotite prea tradiþionale spre a mai conta, solu-
þiile par imposibile.

Dar aproape ca întotdeauna în istorie, acestea existã dar
nu se observã decît rar ºi cu surprindere: a întrebuinþa mintea
ce avem nu pentru ciupeala dezgustãtoare ci spre a gãsi cãi îndrãz-
neþe sã ieºim din necaz; a trece la fapte cu socotinþã, calm ºi
onoare; a trãi pentru a lãsa o urmã cît de neînsemnatã pe pãmînt,
în singura viaþã ce ni s-a dat.

A CÎªTIGA: DAR PENTRU CE?
Cînd încheiasem aceste eseuri ºi le pregãteam pentru tipar,

cineva mã întrebã dacã ele conþin doar teorie ori am aplicat învã-
þãmintele ºi în practicã, vreodatã, ca „sã cîºtig“. Întrebarea m-a
lãsat pe gînduri cãci, în accepþiunea mea, nu-i esenþial a cîºtiga
în sine ci a cîºtiga cu un scop util ºi creator de valori. Bineînþe-
les, ca orice om socotit, nu am lãsat banii sã se iroseascã ºi
m-am orientat inevitabil cãtre achiziþia de proprietãþi.
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Privite de sus, acestea valoreazã mult, poate chiar mai mult
decît cred. Sînt, însã, investiþii la rece, fãcute cînd trebuie ºi cum
trebuie, întrucît aceasta este meseria. Dar miza majorã nu am
aºezat-o aici ci în acel imponderabil unde se vãd, la drept vorbind,
altfel de valori ce aratã cum ºi pentru ce trãim: locurile ce ne
de definesc.

În materie de reºedinþã, cred cã am procedat chibzuit ºi cu
prudenþã. Fiindcã locuiam într-o vilã splendidã ce se bãnuia cã ar
fi fost naþionalizatã cîndva, nu m-am înghesuit s-o cumpãr dupã
„legea chiriaºilor“, aºa cum au fãcut alþii, greºind poate prin pre-
cipitaþie. Socotind cã o atitudine rezervatã este mai înþeleaptã, am
aºteptat sã se încheie isteria revendicãrilor ºi cînd, la o vreme,
apãru ºi un redobînditor plauzibil, dar inteligent ºi pragmatic, dor-
nic sã vîndã ºi sã nu se deranjeze din America, unde locuia, am
cumpãrat „în preþul pieþii“ considerînd, în tot acest timp, cã liniºtea
alor mei, ºi a mea, chiar, valoreazã mai mult ºi este, de fapt,
esenþialã.

„O casã de þearã“, precum boierii de altãdatã ce locuiau la
moºie în cursul verilor toride, nu am ajuns sã am pînã azi deºi
s-a nimerit sã cumpãrãm cîteva terenuri la Corbeanca, unul chiar
în „Paradisul verde“, unde, probabil, cã ne vom învrednici sã ne
aºezãm curînd casa de lîngã oraº, reºedinþa alternativã, de
fapt o alegere inteligentã ce se va „întãri“, ca valoare, poimîine.

Bineînþeles, mi-aº fi dorit ºi o casã la mare dar, din pãcate,
n-a fost sã fie pînã azi, poate ºi din indecizie dar mai curînd dintr-un
fel de incompatibilitate între ceea ce se oferã ºi modul meu de a
înþelege lumea, mai puþin modern ºi deloc monden, atitudine de
intelectual ce ºi-ar fi dorit alte vremuri ºi alt timp. Într-o vreme,
mã hotãrîsem sã prospectez o cumpãrãturã la Sulina dar mi-am
dat seama cã acesta nu-i decît un capriciu ºi un accident de me-
morie afectivã cãci faleza Dunãrii, ce vãzusem, odinioarã, prin anii
’70 din secolul trecut, pustie, curatã ºi strãlucind straniu în lumi-
na amiezii de Orient fantast, îmi rãmase în minte ºi „lucra“ inter-
mitent dar profund. Dar vãzînd cã ar fi mai uºor sã ajung la Veneþia
decît în Rãsãritul extrem al României, am renunþat deocamdatã
ºi bine am fãcut. Astãzi mi-aº dori numai o vilã veche, „burghezã“,
cu þinutã ºi istorie, pe la Eforie ºi obligatoriu în apropiere de falezã
cãci vederea mãrii de la fereastrã nu se poate compara, prin gradul
de reverie ce transportã ºi extrage din contingent, cu nimic.
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Nu am nãzuit, nici altãdatã ºi nici astãzi, la o casã în strãinã-
tate, deºi, asemeni bancherului ce manevreazã bani impersonali,
„mi-au trecut prin mînã“, arãtîndu-le la vînzare, tot felul de clãdiri
aspectuoase în Portugalia, Spania ºi America. Într-un rînd chiar,
îmi fãcusem socoteala „cît ar face“, ca efort, sã contractez, bineînþe-
les ca afacere, o „vileta“ la Atlantic de o frumuseþe „meditera-
neeanã“, în arhitecturã cu ecou maur ºi culori de var monahal;
dar n-a fost decît un calcul steril ºi un gînd abstract. Doar printr-o
întîmplare am ajuns sã tratez, „în final“, cu cîteva luni înainte de
anul 2000, cumpãrarea unei „proprietãþi“ în Franþa ºi eºecul mi-a
dat un sentiment de amãrãciune, ca sã zic aºa „profesionalã“, cãci
reacþionasem prea lent ºi fãrã fler la o propunere excelentã, atît
ca preþ cît ºi ca extensiune. Era, la drept vorbind, o casã de þarã,
cu hambar, foste grajduri ºi grãdinã de oareºicare vechime, încon-
juratã de o fîneaþã pe coline scunde, de mai multe hectare. 

Dar, de fapt, nu ar fi fost decît o simplã extravaganþã. Cãci
aceasta, dacã ar fi fost sã fie, nu putea înlocui casa mea de la
munte, ce se întîmplase sã o cumpãr pe Ceahlãu, într-un început
de primãvarã, de altãdatã. Aceasta rãmîne locul meu pe Pãmînt.
Cãci în aceastã viaþã unde nu banii ci sensul vieþii senine ºi împã-
cate face totul ireductibil, a gãsi ceea ce þi se potriveºte este lamu-
ra ºi esenþa. Acolo este cerul cel mai limpede ºi bolta nopþii cu
cele mai multe stele de pe Pãmînt; acolo am vãzut cel mai fru-
mos, irepetabil ºi misterios curcubeu din viaþa mea ºi acolo sufle-
tul meu va rãmîne veºnic pînã cînd „plinitu-s-a vremea“ ºi timpurile
se vor sfîrºi.

5 Mai 2004

(Prefaþã ºi postfaþã la „Efectul Thales din Milet.
Eseu despre manipulatorii de bani“)

ARGUMENT
Prezenta alcãtuire de principii s-a nãscut fãrã sã o fi pre-

vãzut-o mai înainte de a o redacta. Am scris-o în doar douã zile,
în vreme ce mã documentam pentru „Principiul Kiseleff“, socotind
cã ar trebui sã se concretizeze într-o formã ceva mai puþin „artis-
ticã“ decît o fac de obicei. De-aceea se ºi înfãþiºeazã într-o manierã
ce nu prefer dar socotesc ca fiind necesarã acum, cînd încã este
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nevoie de o comunicare cu lãrgime ºi pãtrundere acolo unde nu
se confundã „artisticul“ cu „visãtoria fãrã suport“.

Cînd, acum vreo cîþiva ani, am început sã reflectez la viitorul
Bucureºtilor, unde locuiesc din obligaþie ºi nu de plãcere, mi-am
dat seama cã va fi inevitabil sã mã încerc în a dezlega nu doar
enigma acestei agregãri — pe care nimic n-o recomanda în a deveni
ceea ce este — ci ºi soarta ei în istoria ce vine, ºansa de a
supravieþui, viitorul de mîine ºi de poimîine, înfãþiºarea de vreo-
datã. Astãzi, dupã ce am încheiat o documentare ce nu s-a
desfãºurat uºor, sînt încredinþat cã, în lumea de miºcãri intensifi-
cate ce ne defineºte, Bucureºtii se vor înnoi prin multiplicare ori
se vor consuma lent, pînã la a se epuiza, dispãrînd cîndva ca un
actor îmbãtrînit ce ºi-a uitat rolul mãreþ ce juca altãdatã.

Ceea ce urmeazã aici sînt principii, uneori chiar ºi dezide-
rate ºi, numai în cîteva puncte doar, încercãri de a face schiþa
cîte unei soluþii. Abia mai pe urmã ar trebui sã se descrie metodele
pentru a se traduce din schemã în concretul teoretic un gînd ce,
poate, nu se va îndeplini. Dar ºi acestea le voi propune curînd,
cînd le va veni sorocul.

Am scris acestea fãrã a socoti cã reprezintã soluþia ci doar
o ipotezã ceva mai întãritã decît simpla opinie. Sînt propoziþiuni
ce exprimã sforþarea de a pune „ceva“ acolo unde nu se aflã decît
superficialitate gãlãgioasã, calcule din spatele uºilor închise ºi
arareori doar altceva decît spirit balkanic de învîrtealã ºi profit fãrã
efort.

Sã fie doar o utopie? Sã fie chiar o profeþie? Între aceste
ipoteze stã doar viitorul ce se va constitui, indiferent ca întotdeau-
na, la iluzia noastrã de a-l formula altfel decît trebuie sã fie.

28 Septembrie 2004, Bucureºti

(Prefaþã la „Megapolis Valah. O sutã de principii
doctrinare despre Noul Bucureºti“, 2004)

LUMINI ÎN PERDELE DE FUM
Cartea ce public acum „Apologia Hazardului. Mic îndreptar

anual de plasamente ºi câteva «Scene cu neo-migratori»“ nu era
planificatã ºi nu apãrea în proiect nici mãcar în chip de ipotezã,
aºa cum încã mai existã vreo cîteva zeci de cercetãri, studii ºi
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eseisticã de feluri diferite, ce poate cã vor cãpãta vreodatã un con-
tur clar. Nici nu am întocmit-o cu entuziasm prea din cale afarã
cãci, stilisticeºte, nu mã reprezintã decît puþin ºi este, de fapt,
cea mai puþin artisticã dintre cãrþile mele de „imobiliar“, între
care, unele, sînt, mai degrabã, filosofie socialã ºi examen istorio-
grafic cu aspect semi-profetic. Aceasta, aºa cum se înfãþiºeazã,
exemplificã o anumitã denaturare ce reiese din constrîngeri: eseis-
tul liber de prejudecãþi, însufleþit de o imaginaþie înaripatã se simte
peste tot, poate, dar se împiedicã de obligaþia de a expune cu obiec-
tivitate ori, mai bine zis, cu o anumitã neutralitate de raport cît
mai impersonal.

Cãci aproape toate „contribuþiile“ de aci sînt la originã „ra-
poarte de piaþã“, adicã o specie ce am introdus în România ºi am
dezvoltat-o, înainte de a se practica, astãzi, de cãtre alþii ce mã
urmeazã fãrã a o recunoaºte, cu un fel de excitaþie ºi lipsã de
echilibru proprii neofitului nedisciplinat intelectual. Într-un anumit
sens, acesta este, ca ºi altele, un caz tipic de „însuºire“ de con-
cluzii spre a nu îi zice — cu o formulare ceva mai brutalã, ce nu
prefer — curatã expropriere cum ºi observ adesea, nu fãrã un
sentiment de stupefacþie ºi chiar de iritare. Era, în vara anului tre-
cut, cînd, întorcîndu-mã de la Viena ºi învîrtind butonul televizoru-
lui ca sã-mi dau seama ce se mai petrecuse „pe acasã“, am auzit,
la jurnalul de ºtiri un comentariu pe teme imobiliare susþinut în
mod energic de o junã de care nu mai auzisem pînã atunci. Fraza
condusã abil ºi formulãrile enunþate cu destulã repeziciune îmi
plãcurã ºi erau pe punctul de a-i da o notã ridicatã cînd mi-am
dat seama cã, de fapt, se reproducea, mot-à-mot, un studiu ce
publicasem cu ceva timp în urmã, înainte de a pleca din România.
Astfel de episoade se produc, astãzi, cu o anumitã ritmicitate ºi,
în cele din urmã, au ajuns sã nu mai enerveze — cãci trãim într-o
epocã de neo-folklor de Coca-Cola — dar mã consterneazã cînd
„se preia“ în mod stupid, neînþelegãtor ºi cu o iresponsabilitate
abisalã faþã de concluziile copiate caricatural. Cãci, în aceastã
materie, existã nu doar „recidivã“ ci chiar „o metodã“. Citesc, ade-
seori, note de ziar ºi urmãresc emisiuni de televiziune ce conþin
nu doar idei, formule ºi concluzii, ci, în destule rînduri, chiar fraze
întregi ºi chiar paragrafe din ceea ce scriu ºi „declar“ ºi care, la
mine, se înºirã negru pe alb constituindu-se drept ceea ce ºi sînt,
adicã document. Cîteodatã apar „însuºite“ de cîte un personagiu,
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despre care n-a auzit nimeni nimic, fragmente din analizele mele
ºi chiar din cãrþile ce am publicat. Dar, bineînþeles, nimeni nu ci-
teazã ºi nu se referã (cum ar fi, ºtiinþificeºte, obligatoriu), la sursa
ce „preia“, plagiazã ºi substituie fãrã nici o reþinere.

În folklor, acestã manierã este regulã dar aici sîntem, totuºi,
într-un domeniu ce înseamnã proprietate intelectualã, precurso-
rat, chiar „patent“. Pentru mine, care, la biografia mea unde încap
treizeci de ani de viaþã publicã, nu mã mai mir de nimic în acest
mediu incontinent, pare a fi axiomã cã a-i recunoaºte meritele celui
ce le are este curatã extravaganþã. Dar în acest climat de „rãu
românesc“ inevitabil unde a trãi din sustragere este un fel de a
doua naturã ajunge sã supere doar „ideea stricatã“ cînd ajunge
pe mîini proaste ºi pe limbã împleticitã. 

Adeseori „mã recunosc cu greu“.. Ceea ce, la mine, este
sforþare în a formula corect ºi, dacã se poate, memorabil puncte
de vedere necondiþionate de interes mãrunt ºi creind, astfel, soluþie
corespunzãtoare nãzuind la binele public, ajunge sã devinã, prin
rapt ºi lucrare de spirit nepricepãtor, o simplã „opinie de consum“
ce se înghite deºi ar trebui sã se deteste. 

Sensul acþiunii mele a fost însã, întotdeuna, altul decît acesta.
Cînd am început sã examinez piaþa imobiliarã, acum aproape

cincisprezece ani, publicînd atunci un ºir de articole destul de puþin
„scorþoase“ (mai degrabã eseuri, la drept vorbind) nu mã gîndi-
sem cã, odatã, cîndva, acele simptome, ce descriam, vor fi com-
parate cu procesele ce s-au încheiat, spre a le verifica soliditatea
aºa cum se încerca, pe vremuri, banul cu dinþii. Ceea ce scriam
pornea din ideea de a face binele, atît cît mã pricep, fãrã a ceda
mãcar un milimetru vreunei îndoieli oculte ori „învîrteli de context“.
Abia apoi venea, fãrã sã o fi luat în calcul cu prea mare stãru-
inþã, certitudinea cã totul se verificã în timp ºi se confirmã ori
se respinge. În destule cazuri s-a dovedit cã am avut dreptate.
Cãci, la drept vorbind, comparate cu scenariile de atunci, realitãþile
de azi le întãresc îndeajuns de mult fiindcã, în ultimã analizã, prog-
noza se supune probei veritãþii ºi asigurã credibilitate celor ce
o emit. 

La gândul cã, încã o datã, la fel ca ºi în alte rînduri, vom
avea ocazia sã citim, în materie de previziune imobiliarã, tot soiul
de bizarerii cu caracter de „analizã de piaþã“ intitulate pompos „con-
sultanþã“ (cum se observã adeseori cîte o publicaþie „cu caracter
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economic“) m-am gândit, în decembrie 2003, sã elaborãm o prog-
nozã chibzuitã, pe care sã n-o tulbure nici accesul propagandis-
tic ºi nici dramatizãrile larmoyante ce se mai constatã în unele
ziare ce nu fac decît sã încurce ºi sã împiedice privirea clarã.

A rezultat, pe atunci, un document ce ar merita privit cu
luare-aminte ºi recitit spre a se pune alãturi cu tot ceea ce s-a
desfãºurat ulterior. Aceea nu era, propriu-zis, o „estimare“ ci un
„raport“ în spatele cãruia stau, îndeobºte, atît statisticã ºi „studii
de caz“ cît ºi prognozã economicã adaptatã „de la ansamblu la
situaþiile particulare“; nu era, de asemenea, o profeþie, cãci în
materie de prognozã nu „lucrãm“ cu vrãjitorii. ªi mai era — acum
trebuie subliniat cu o linie groasã — cel dintîi raport de prognozã
anualã, imobiliarã, publicat vreodatã în România. Citit acum,
dupã cîþiva ani, el apare „construit“, organizat ºi agregat cores-
punzãtor, ba, poate chiar, formulînd ºi maniera de expoziþie ºi me-
toda de lucru. De fapt, s-ar putea spune cã a creat disciplina.

Esenþiale sînt, în aceastã materie, cunoaºterea domeniu-
lui — începînd de la categoriile diversificate de operaþiuni ºi pînã
la structura socialã ce acþioneazã — apoi, potenþialul, ce desem-
neazã forþe interne ce se vor consuma cîndva, ireductibil, ºi, în
cele din urmã, obiectivele generale cu caracter colectiv, mai
direct spus „încotro se îndreaptã ansamblul“. Inutil a se observa
cã, spre a se obþine concluzii credibile sînt necesare metode ºi
practici întrunite, fiind obligatorii utilizãri de surse ce provin „din
toate direcþiile“. 

Aceasta era, la drept vorbind, doctrina care, atunci cînd
devenise „aplicaþie practicã“, mi-am închipuit cã va folosi ºi cã, deci,
nu lucrasem nici de data aceasta în zadar. Însã efectul a fost mai
profund decît se anticipase cãci prognoza de atunci, ºocantã ºi
prin caracterul de prioritate, deveni, pentru cîteva sãptãmîni, cel
mai comentat document economic de început de an. De fapt, era
cu neputinþã sã fie altfel cãci viziunea temperatã, observaþiile
precise ce vehiculau semnificaþie socialã, decisivã, de fapt, într-o
„piaþã polarizatã“ cum este „imobiliarul“ aici, la noi, ca ºi documen-
taþia adunatã în mod laborios ºi specializat erau argumente
solide ce se arãtarã valabile ºi au dat efect pozitiv.

Dar într-un mediu dezordonat ºi aproape misticoid, unde
rãsar cele mai stranii ºi insolite legende ºi unde modul uºuratec
în a se exprima este frecvent deºi caragialesc, astfel de documente
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analitice ºi moderate plac ºi intereseazã doar pe aceia care nu
confundã „interesantul“ cu „senzaþionalul“. Cãci atîta vreme cît piaþa
imobiliarã este o lume ce vehiculeazã bani mulþi ºi unde se poate
cîºtiga dar se poate ºi pierde, adeseori tot atît de uºor, senza-
þionalul ºi propagandisticul nu creeazã perspectivã stabilã ci con-
fuzie ºi ambiguitate, lãsînd — peste realitãþi — perdele de fum ce
adãpostesc personagii ce acþioneazã gangstereºte în lumina puþinã.
La noi, cu cît apar fenomene mai intemperate ce cresc tempera-
tura unui domeniu, cu atît se nasc ipoteze, basme ºi fandacsie,
ce acoperã faptele ºi împiedicã privirea sã pãtrundã mai departe
de versiunea interesatã. Dar în aceastã materie, înainte de a fi
„analizã fãrã cusur“ ºi previziune clarã ºi necontestabilã, capitalã
rãmîne morala.

Tot ceea ce am dat, am dat cu încredinþarea cã foloseºte
ºi, în ultimã analizã, în aceste alcãtuiri nimic nu fusese ipotezã
aventuristã ºi nici „vrãjitorie“, ceea ce detest, la drept vorbind, ci
viziune echilibratã, privire socotitã ºi vorbã pronunþatã cu respon-
sabilitate. Cãci, de fapt, în acest domeniu, nu este loc pentru
improvizaþie ºi micã învîrtealã balkanicã de felul încercãrilor ludice
care vor sã vadã dacã „þine“ povestea. Acolo unde se pun în joc
(joc serios, adeseori grav, nu „jocul la ruletã“) bani mulþi (dar „ce
bani“ nu sînt mulþi?), mize de viaþã ºi multe iluzii nu este per-
mis a se spune, cu privirea inocentã, minciuna pioasã ºi este
dezonorant a se divulga concluzia „aranjatã“ ori îndemnarea plãtitã
spre a se face doar „aºa cum trebuie“, adicã în forma „convenabilã“.
În timp, totul se verificã ºi „se încearcã“ verificîndu-se în lumina
realitãþii incontestabile ce ajunge sã se configureze din virtualitãþi. 

Ca ºi în alte rînduri, voi spune ºi acum cã, în afarã de conclu-
ziile ce rezultã clar ºi distinct dintr-o observaþie continuã a pieþii
imobiliare ce dateazã de aproape un deceniu ºi jumãtate, nu voi
expune în public nimic altceva decît ceea ce ºtiu precis ºi se ve-
rificã prin fapte nu prin interes mãrunt, combinaþie sau „înþelegere“.
Cãci, spre deosebire de alþii, eu am, ºi în aceastã materie, ca ºi
în altele, operã ºi „cotã“ ºi stabilitatea acestora este obiectivul
meu ireductibil ºi, de fapt, ceea ce îmi propun cu precãdere. Cãci
„a cîºtiga bani“, deºi mi se pare inerent cînd existã „valoare“ ce
trebuie plãtitã, nu este important decît atunci cînd se cîºtigã cu
onoare, cu efort ce traduce „lucru fãcut ºi încheiat“ ºi, mai
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cu seamã, contribuþie la Binele ce trebuie sã-l aducem în lume
din abstractul unde se gãseºte.

Iatã de ce, ºi de aceastã datã, concluziile ce m-am hotãrît
sã public aici meritã întîmpinate cu preþuire fiindcã, întîi de toate,
dau sentimentul cã „vorbesc“ cu vocea lor, fãrã sã asculte de cîte
un dirijor ocult. 

Dar pe lîngã aceste îndemnãri ce par, în lumea apucãtoare
ºi ignarã de azi, a fi „de modã veche“, mai sînt ºi altele, cîteva,
între care, totuºi, ideea de acþiune socialã trebuie sã se subli-
nieze, cãci are însemnãtate ºi greutate. Cãci, la noi, înainte de a
fi „afacere“ (ceea ce ºi este, de fapt) „imobiliarul“ ilustreazã, într-o
formã uimitor de conþinutisticã, starea vieþii naþionale. Aci se
reflectã, ca într-un „loc geometric“ de adaosuri ce par întîmplã-
toare deºi nu sînt, toate componentele ce au însemnãtate ºi con-
teazã istoriceºte ºi care, în cele din urmã, exprimã într-un chip
uneori nedesluºit ce sîntem astãzi ºi ce putem sã devenim mîine.

SCENE CU NEO-MIGRATORI
Recitite atent ºi fãrã prejudecãþi, încercãrile de a privi prin

ceaþa timpului, strînse aici, parcã întîmplãtor, dau un sentiment
de stranietate ce ar trebui explicat. Ele aratã realitãþi cu un grad
oarecare de normalitate ºi nu seamãnã decît prea puþin cu dez-
voltãrile ce au adus astãzi, la noi, un climat ºocant, iraþional, po-
pulat de fantasmele sumelor uriaºe de bani. Modificãrile ce s-au
produs faþã de ceea ce descriu aici, apãrurã, în doar cîteva luni,
la proporþiile de atmosferã irespirabilã ce se întîlnesc acum, deºi
ele, într-un anumit fel, se puteau prevedea anterior ºi le prevãzusem
fãrã a le bãnui amploarea de pîrjol unde, printre limbile de foc,
danseazã Satana. Acestea vor fi însã obiectul altei cãrþi, ce se va
naºte, cu probabilitate, destul de curînd.

Acum voi spune doar cã, oricît ar pãrea de paradoxal, nu
mi se pare cã am greºit decît prea puþin în calculele ce am
desfãºurat ca un actor pe scenã, aproape gîndind cu voce tare.
Oricine se va încerca sã verifice, comparînd formulãrile de aici —
reieºite din supoziþii, raþionament ºi, poate, inspiraþie — cu isto-
ria evenimentelor consumate, va observa cã existã mai multe
diagnostice corecte decît nepotriviri ºi cã ansamblul ipotetic
seamãnã cu factologia manifestã.
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Eu însumi am pensat, ca sã „încerc“ tãria formulãrii, vreo
zece-cincisprezece concluzii diferite ºi mi-am dat seama cã stau
pe picioarele lor ºi au soliditate în conþinut ºi aspect. În doar cîte-
va locuri am greºit, întîi de toate acolo unde am preconizat modi-
ficãri „în sus sau în jos“, traducîndu-le, deci, într-o manierã statisticã.

Aceasta înseamnã, de fapt, cã procentele nu se pot socoti
corect decît a posteriori ºi cã oricine încearcã a le dibui închipuind
fracþii precise în viitorul indefinit sãvîrºeºte o eroare de metodã
pe care nu o voi mai repeta. La drept vorbind, s-a ºi produs dintr-un
gen de exuberanþã ce seamãnã cu a „falºilor profeþi“ care, pre-
simþind sensul misterului, nãdãjduiesc sã-l dezvãluie epic atunci
cînd el, de fapt, se reveleazã prin sine „încifrat“, vorbind, astfel,
în fabule ºi paradigme. În aceastã materie, puteam cãlca alãturi
de cãile ce se deschid, greºind din impulsivitate, nechibzuinþã ori
iluzie umanã ce meritã înlãturatã, ºi corectatã bineînþeles, cînd
se dovedeºte nefolositoare. O anumitã absolvire de vinovãþie aº
merita, poate, dacã va exista îngãduinþã.

În schimb, nu îmi pot ierta o eroare capitalã ce nu se observã,
de fapt, decît de cãtre examinatorul „cu viziune“. Aici intelectualul
idealist, care am rãmas, a cãzut încã o datã în iluzia finalistã,
închipuindu-ºi cã o anumitã „organizare organicã“ ar fi posibilã ºi
cã este aproape chiar. Scriind cã, la noi, piaþa se orînduieºte dupã
forþe interne ºi dupã „ reguli proprii“ ºi cã dispare „intervenþia
administrativã“ ce perturbã, de obicei, întregul, am uitat, pentru
cîteva clipe esenþiale, cã descriu o realitate din România. Acest
fenomen nu se poate produce aici. Noi încã nu avem înþelegerea
directivei interioare ce trebuie ascultatã ºi desluºitã spre a o
traduce în act ºi, fiindcã ne manifestãm cu un voluntarism stu-
pid, corespunzãtor folosului individual ori tribal, nu avem strate-
gie, model istoric ºi þel colectiv distinct ºi recunoscut. Orice Stãpînire
ce se aratã îºi impune cît ºi ce o favorizeazã, ºtiindu-se ilegitimã
ºi apucãtoare. Nimic nu pare a se articula sub presiunea inter-
venþionismului aparent arbitrar ºi care însemneazã, în fapt, mod
de a extrage materie vitalã prin procedurã de parazit. Aceasta
pare a repeta scenariul jafurilor întîmplãtoare dar permanente în
perioada popoarelor migratoare. Oricine descalecã aici stabileºte
regulile lui, ia ce îi face trebuinþã ºi pleacã în zãrile necunoscute.

În acest climat, orice sforþare în vederea continuitãþii se vede
culcatã, periodic, la pãmînt. Cãci neo-migratorul ce stãpîneºte
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nu-i pricepãtor de nimic în afara propriei ideologii acumulative iar
dacã i s-ar cere sã rînduiascã, totuºi, ceea ce administreazã, nu
ar fi capabil nici chiar dacã ar voi. El reprezintã doar clipa jafu-
lui ºi ilustreazã intervenþia hazardului într-o ordine posibilã, ce stãruie
în a se formula ºi nu reuºeºte. Sensul fãcut vizibil nu se înnoadã
spre a se înþelege de la un moment la altul ºi însãºi tendinþa de
a se închega se înlãturã cu nepãsare. Acesta este nu doar ha-
zard ci o varietate a haosului — ori asemãnãtor cu el — ce pare a
fi adus de Cel Rãu. Ideea însãºi cã noi am fi sub ocupaþie, ce se
invocã uneori, îºi aratã astfel lipsa de consistenþã cãci ocupantul,
dacã ar fi, ar însemna regulã ºi direcþie ce sînt stabile ºi îl slujesc
cursiv; aici avem un fel de accese fãrã alt rost decît confiscarea
muncii naþionale ce lasã în urmã doar un teren incendiat unde
punctele cardinale nu se mai întrevãd.

Privit însã mai de sus, spectacolul capãtã alte proporþii ºi
parcã un aspect de grandios de evhologhiu. Cãci îndãrãtul a ceea
ce ne apare drept incidental începe a se întrevedea Marele Ha-
zard, de fapt impenetrabila tainã ce ne include ºi ne stãpîneºte.
Aici nimic nu ne ajutã în a face totul desluºit cãci poate „încer-
carea“ ce ni s-a dat însemneazã cã ne vom regenera, dacã aºa
s-a hotãrît, ori cã, de la o vreme, limba în care a scris Eminescu
va fi o limbã moartã.

20 iunie 2005

(Prefaþã ºi Postfaþã la „Apologia Hazardului. Mic îndreptar anual
de plasamente“ ºi câteva „Scene cu neo-migratori“, 2005)

„O ÞARÃ TRISTÃ, PLINÃ DE HUMOR“
Eseurile publicate în „Apogeul derutei. Zece eseuri despre

Vremea ne-aºezatã“ nu sunt „prognozã imobiliarã“ decât prin ocazie
ºi punct de pornire ori, mai degrabã, sunt, întâi de toate, examen
într-o realitate ce traduce, cu o acuitate ceva mai mare, unde se
gãseºte România astãzi ºi, urmând demonstraþia, poate cã ºi
mâine. Cãci dacã nu vom spune cã „imobiliarul“ — arãtând împre-
jurãrile vieþii curente ºi „locul“, nou sau „vechi“, ce se stabileºte
drept „sãlaº“ ca ºi felul ce se aºterne în faptã inteligentã munca
de orice fel — reprezintã „foaia de temperaturã“ a unei societãþi
nu vom înþelege decât prea puþine din cele ce presupun „starea
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naþiunii“. Acesta este, sau poate fi, dacã se întrebuinþeazã spre
a se observa corect, cristalul fidel unde se observã prin rãsfrân-
geri linii ºi direcþii ce doar se întrevãd altfel însã existã ºi adese-
ori chiar dau sens ºi directivã.

La noi, directiva este, azi, alta decât ceea ce ar fi fost de
folos ºi imaginea ce rezultã aduce mai degrabã stupoare ºi decepþie.
Cãci în loc sã ne organizam energiile spre a ne afirma într-un viitor
ce conþine incertitudine ºi tematicã de îngrijorare, noi le risipim
cu iresponsabilitate ºi îngãduim a ne rãtaci pe cãi ce nu duc, la
drept vorbind, nicãieri. Apare acum, într-un mod uimitor de preg-
nant, o capacitate de a ne iluziona ce nu se întrevedea la acest
popor cuminte ce nu cuteza sã viseze fãrã suport cãci nu îºi afla
timpul trebuitor pentru reverie în lunga lui noapte, anterioarã, de
trudã istoricã. Acum, o combinaþie stranie de paradis artificial
ºi de efect de fericire indus ºi întreþinut stricã nu doar felul de
a vedea lumea ci ºi principiile de a o înþelege. De aceea noi încu-
viinþãm, fãrã nici mãcar a da semne cã le simþim, atât dispariþia
proprietãþii de teritoriu cât ºi „retragerea statului din istorie“ sub
forma unei semi-nãluci ce nu mai reprezintã pe nimeni ºi, în fond,
nimic. Noi îngãduim lichidarea „clasei fundamentale“ (ce a cultivat
câteva mii de ani pãmântul ce mâine nu îi va aparþine) ºi privim,
cu nepãsare, cum „cãlãul“ îºi deposedeazã „victima“ inocentã prin
spirit apucãtor, viclenie ºi întrebuinþare de instituþii. Ceea ce era
cu neputinþa de imaginat altãdatã,ºi s-a deplâns propagandistic,
se produce acum. Acum o întreprinde Stãpânirea prin introducerea
simultanã a impozitului pe teren arabil ºi fâneaþã ºi a despãgubirii
„viagere“ — cu o sumã chiar mai mare decât s-ar obþine dacã ar
cultiva ogorul — a celor ce urmeazã sã înstrãineze. Acum are loc,
deci, ultima des-proprietãrire a þãranului român, fãcutã de bunã-
voie ºi la preþul a 2-3000 de pâini pentru un hectar.

De fapt, dupã ce ne-am vândut, cui a ºtiut sã plãteascã, puþin
ºi prost, Arendaºului titular tot ceea ce se întreprinsese pânâ azi
prin munca naþionalã, punând pe tejghea trecutul ºi stabilitatea
de popor înrãdãcinat, ne vindem acum viitorul visând sã obþinem
„case pe datorie“ ºi, deci, arvunind „munca naþionalã“ pe mulþi ani,
de acum înainte, ºi fiind fericiþi a ne aºeza în jugul ºerbiei ce ni-l
aºezãm singuri ºi cu entuziasm.

Acestea se întrevãd din aceste pagini care, având un grad
de amãrãciune, ne aratã, totuºi, cã naivitatea ce ni s-a atribuit
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este doar pãrere ºi cã, înþelegând uneltirea, vom avea ºi puterea
de a o elimina cândva, trimiþând-o acolo unde îi este locul, adicã
în Infernul de unde a venit.

(Prefaþã la „Apogeul derutei. Zece eseuri despre
Vremea ne-aºezatã“, 2005)

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 vre-
mea, tot ceea ce scriu capãtã un aspect de bilanþ sau, mai bine
zis, de „aºezare în timp“. Aceasta este, de fapt, consecinþa locu-
lui 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. „Pio-
nieratul“ însuºi a fost timpuriu. În 1991, am scris cele dintâi arti-
cole de „consultanþã imobiliarã“ de la noi ºi aceastã „desluºire 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 impor-
tant 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 doctrinare“ pentru evoluþia
Bucureºtilor, în orice caz absolut diferite de haosul apucãtor de
acum. Mulþi au caracterizat rubrica mea din „Casa Lux“, susþi-
nutã 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 degea-
ba ºi am lãsat câte o urmã, cât de puþin vizibilã astãzi când „uzur-
parea“ începe sã devinã metodã ºi maladie publicã. Oricât aº fi
de modest — cãci sunt — e cu neputinþã a se contesta cã am intro-
dus, în aceastã materie, atât teme cât ºi metode ºi, pânã la urmã,
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formulãri ce au devenit folclor ºi în aceste 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 seis-
mic 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 moral-
mente) cãci în acest haos instalat cu sistema mulþi nici mãcar nu
mai ºtiu nimic — ºi nici nu doresc sã afle — despre ceea ce se petre-
cea 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 „imo-
biliare“ (profesionale ori de asociere în patronat) m-au gãsit prin-
tre 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 impresionante 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 fon-
dat presa imobiliarã din România (odatã cu revista „Casa“) ºi în
1994, cînd — iniþiind „Fenomenul Casa Lux“ — a dus acest gen
de jurnalism la dimensiunile 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, sim-
plã vânzare de apartament de Berceni. Am creat instituþii, „for-
mat jurnalistic“ astãzi rãspândit pretutindeni ºi am avut nu doar
idei ci ºi miºcãri în direcþia traducerii lor în concret. Din 1997,
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când noi am fost, cu „Casa Lux“, prima companie româneascã
prezentã ca expozant la MIPIM, „Târgul universal 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 învredni-
cit 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/Pro-
priétés en Roumanie“, o revistã multilinguã unde cam tot ce însem-
na, în acel timp, temã, personalitate, „imagine a pieþii“ s-a intro-
dus într-un ghid ce are însemnatatea 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 imobiliarã“
ce am publicat începând cu 1995; unul din ele, ºi cel mai impor-
tant, 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
circulã 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 colec-
tivã ce este astãzi mai necesarã decât multe aºa-numite „prioritãþi“.

Dar, la drept vorbind, existã, la noi dar ºi aiurea, un „para-
dox“ 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 anu-
mit. 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!) „standardele profesionale“, pentru întâia oarã la noi, m-a
cuprins un sentiment de deºertãciune universalã cãci ideea însãºi
de a descoperi roata a milioana oarã este ºi ridiculã ºi petulantã.
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Distanþa de mentalitate între ceea ce descriu ca „fãcut“ ºi
scenografia „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 recen-
tã“ dar „fondatorii 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 însem-
nãri despre „tranzacþii de altãdatã“ ºi chiar despre „piaþa imobi-
liarã“ de acum douã sute, trei sute de ani, aducând nu dovezi (cãci
nu este nevoie deºi „omul nou“ îºi închipuie 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 „egu-
menul de la Mânãstirea Antim“ îºi împãrþeau „sferele de influenþã“
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 „Ve-
chiul Regim“ nu ar fi cunoscut „activitãþi imobiliare“; dar aceastã
impresie nu este adevãratã. ªi în aceastã materie perspectiva noas-
trã 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 indemonstrabil sã ne ima-
ginãm cã acum douãzeci, treizeci de ani, patruzeci 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, impre-
sioneazã ºi va trebui studiatã cu mintea mai limpede ºi dupã ce
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trece isteria inflamatoare ºi pãguboasã de azi. Pânã ºi „oamenii
de paie“, rãspândiþi acum, existau în acele vremuri, pe când inter-
dicþia de a deþine mai multe proprietãþi era rezolvatã prin meca-
nisme de naturã „fiduciarã“, ca ºi astãzi, când nepoþii, soacrele
ºi progeniturile celor ce stãpânesc sunt mari latifundiari sau pro-
prietari imobiliari cu mare avere injustificabilã.

De fapt,ceea ce se cheamã, de obicei cu un termen pom-
pos, „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 ficþiune ºi cu irealism: vrem sã dezvoltãm
turismul — unde aici potenþialul este uriaº — deºi nu avem „dru-
muri“, lãsãm sã se lãþeascã oraºele deºi în „noile sate de miliar-
dari“ nu curge decât apã din fântâna proprie ºi abia câte o vagã
legãturã la gazul metan încãlzeºte casa ºi apa casnicã 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 Ma-
rile Manevre se fac în spatele uºilor închise: „ciclul agenþiei imo-
biliare“ este încheiat iar „ciclul consultanþei“ încã nu s-a constituit
dacã va mai apuca vreodatã sã se constituie ºi nu va fi înlocuit
de „cartelul caselor de avocaturã“ ce face ºi desface totul în
aceastã þarã.

Dar, pânã la urmã, aici, cine vrei ºi cine nu vrei (de la avo-
caþi, 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 fraudulos“. Urmeazã instituþiile, a cãror acþiune
parazitarã este fenomenal 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 pãmântul ieftin? Eu n-am mai vãzut
aºa ceva. Unii se strãduiesc sã ne compare 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 categoric excepþia
sau poate chiar „poligonul de încercare“ reprezentând „cazul atipic“
dar nu „excepþionalismul“ ce se ia în derâdere deºi antropologic
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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 sãl-
baticã 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 peri-
urbane a trecut, adeseori ºi nu în prea puþine locuri, de 500 %,
constituind un fenomen bizar ºi cu unicitate care, deºi inexplica-
bil ca orice mister, a cãutat sã fie, totuºi, explicat. Unii au atribuit
aceste lungi febricitari prin aceea cã, aflându-ne „în prag de inte-
grare“, 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 apro-
piate 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 deasupra capului. Originea acestor dis-
torsiuni 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 chirii-
lor“, deºi concluzia 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 imobi-
liarã clasicã“ ºi definitã de fenomene proprii, ce aparþin cu precãdere
acestui domeniu când, de fapt, ceea ce socotim astãzi a fi „imo-
biliar“ nu mai este decât o anexã a „pieþii de 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 ridi-
cate 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
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bani“ organizatã, de pe o piaþã ce se urmãreºte tot atât de atent
ca ºi speculaþiile 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 restaurantul 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 com-
pleteazã astãzi — în limbajul abraziv al „specialiºtilor“ — cu „porto-
folii 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 tematici, 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 Ateneu-
lui 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 ima-
gineze 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 cre-
dule ºi naive ºi se manifestã, între altele, ºi în pãrerea cã „investiþia
strãinã“ ar veni echilibrat, îngrijindu-se de viitorul oraºelor 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
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sã acþioneze liber ori în complicitate cu autoritãþile, aºa cum este
astãzi, la noi.

De fapt, acest iluzoriu echilibru este de neconceput cãci pre-
tutindeni în lume antreprenorul urmãreºte profitul ºi nu are o ati-
tudine filantropicã sau protecþionistã în materie socialã. „Ideolo-
gia pârjolului prin ban“ se rãspândeºte cu virulenþã ºi nu e cu
putinþã a fi opritã cu puterile ce dispunem noi. Aceasta este lupta
surdã dintre „foamea de câºtig“ ºi necesitatea istoricã, înþeleasã
prin interes social ºi cu mãsuri ce sacrificã (sau diminueazã) „pro-
fitul imediat“ în favoarea întãririi colective.

În acest mediu stãpânit de „hazardul aparent“ orice ipotezã
de previziune cade ºi, pânã la urmã, nimeni (decât „stãpânii jocu-
lui“) 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 oare-
care. Acum câþiva ani previziunile erau posibile ºi aveau destul
reazem analitic dar astãzi, când „piaþa“ însemneazã „potop de bani
imaginari“ ºi Stãpânirea intervine exact atunci când trebuie pen-
tru 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 profitabil“, 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 natura adevaratã.

În imediat, „profitabil“ este totul pentru câþiva „organizatori
de joc“ ce spoliazã cu cinism. Pretutindeni, stricãciunea se ma-
nifestã 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 occidentalã“ 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
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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 ser-
vicii de „turism de lux“ 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 visãtori ce îºi imagineazã cã, într-o zi ºi printr-o minune, s-ar
putea sã câºtige peste noapte „mult“ ºi „sigur“. ªi fiindcã adese-
ori 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 imobiliarul a stricat ideo-
logia muncii ºi renaºterea simþului de proprietate despre care
se face atâta caz ideologic. Acestea sunt înlocuite de o desgustã-
toare 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 ca-
pital 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 transformat „afacerile cu case“ într-un
simplu „joc“ de câºtiguri la scarã diversã unde nu existã decât prea
puþinã participare moralã sau atitudine afectivã. Iar când „proprie-
tatea 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 nicio-
datã 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 „com-
binaþie“, zeciuialã ºi „cadou“. Vor mai trece mulþi ani pânã când
„gramatica banului 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
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ºi îºi închipuie cã odatã ce vom deveni „europeni“ toate relele noas-
tre 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 conþi-
nut. Efectele pronunþate sunt însã de naturã psihologicã. Noi avem
un gen de naivitate constitutivã ºi suntem sensibili la „legende“ fac-
tice, visând uºor ºi epic deºi fãrã motiv 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 dreap-
ta, 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 admi-
nistrative, 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
experienþã istoricã însuºitã ºi care, în atâta vreme, ºi-a putut dez-
volta anticorpii ce slujesc la echilibrul sistemului propriu de imu-
nitate. 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-scep-
tic“ însã aceastã încheiere nu este adevaratã. Eu sunt dintre cei
care ºtiu ca acesta este un proiect nãscut mort ºi mã preocupã
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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 euro-
peanã“, mã tulburã cu o stãruinþã 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 ade-
menitor — o categorie de creaturi de pradã a cãror atitudine faþã
de istoria viitoare nu-i decât nepãsarea trufaºã ºi „consumismul“
ignar.

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 evidente 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, reprezintã 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 „con-
spiraþia economicã“ în materie de Bucureºti era demult indis-
cutabilã ºi aºteptam 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 con-
sistent spre a o combate pare a fi apropiatã de zero. Chiar dacã
existã „grupuri“ edificate ºi câþiva jurnaliºti lucizi, adeseori am impre-
sia 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
„motorul rãului“) se invocã excesiv situaþiile „punctuale“ ºi se deplâng
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stricãciunile din Piaþa Regalã ºi de la Catedrala Sf. Iosif când, de
fapt, întreg Bucureºtiul este asediat, stricat ºi schimonosit: par-
curi „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 sfi-
dare 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. Pretutindeni 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 te-
matica drepturilor cetãþeneºti) nu a existat ca atitudine ºi nu existã
nici acum iar reacþia cetãþeneascã spontanã, manifestatã recent,
nu-i 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 recen-
zeazã ºi le alcãtuieºte 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 for-
muleze strategie ºi sã organizeze acþiunea. Rezultã, prin urmare,
cã o atitudine coerentã ºi concluzii instruite 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 alt-
minteri, tot ce se va putea realiza ar fi doar o „învoialã“ în mate-
ria 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 suprema 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 insti-
tuþionalizat 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
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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 simplu teren viran disponibil pentru „Mall“-uri ºi „blocuri de
birouri“; înconjurarea 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 „cen-
tre de afaceri“; înlocuirea Bulevardelor Magheru ºi Lascãr Catargiu
cu „aliniamente“ de condominium-uri „moderne“; retrocedãrile
Herãstrãului fãcute „cui trebuie“, unde, de la stãvilar pânã la capã-
tul ªoselei Nordului este nevoie de teren pentru alte „blocuri de
apartamente de lux“, pe lângã cele începute în apropierea ime-
diatã etc. Acesta va fi Bucureºtiul anilor viitori: un oraº compro-
mis, inutilizabil, care, dupã ce se vor ridica aceste construcþii inutile
ºi „investitorii“ îºi vor încasa banii (ºi „toatã lumea“ va fi mulþumitã)
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

(Prefaþã ºi postfaþã la „Exerciþii de exorcism social.
«Hazard dirijat», lichidatorism ºi «vremea Ducãi-Vodã»“, 2006)

EPOCA „BEÞIEI BANULUI“ 
Micul eseu în episoade ce devine acum o cãrticicã de prog-

nozã pe interval definit a fost la început un „document“ de þinutã
obiectivã, conþinând priviri din avion asupra unor realitãþi pe care,
dacã le-aº fi examinat cu metoda proprie, s-ar fi înfãþiºat în tonuri
mai acute decât erau atunci. Indiferent de forma originarã, mate-
ria a rãmas nemodificatã ºi acum, fiind rescrisã în felul ce socotesc
util ºi mai puþin expus timpului neiertãtor, se orânduieºte aºa cum
mi se pare mai potrivit. În aspectul lui de „raport“ care s-a comen-
tat ca întotdeauna cu interes ºi s-a citit uneori cu creionul în mânã
spre a se reþine formule, idei ºi intuiþii ori în ipoteza de a le combate,
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el „ºi-a fãcut ciclul“ ºi a intrat în „folclorul lãrgit“ al imobiliarului de
la noi, unde adeseori îmi recunosc, cu un zâmbet înþelegãtor, multe
din gândurile care de multã vreme nu îºi mai ºtiu autorul. 

Oricât de supãrãtor ar fi fost acest fapt vreodatã (ºi a fost
de nu puþine ori), esenþial este cã nu am vorbit fãrã rost ºi ca,
purtãtoare de patent ori devenite „bun comun anonim“, ideile au
ajuns sã fructifice ºi dacã au înrâurit atât cât a fost cu putinþã în
vremurile nedefinite ce trãim, însemneazã cã au fost de folos ºi
cã, poate, vreodatã vor mai fi. 

Ideea de a descrie „Sfârºitul iluziei“ — ori de a-l anunþa
atunci când sunt prea puþini cei ce ºtiu ce ne aºteaptã — am avut-o
încã de la începutul lui Ianuarie când am publicat, cu o înfãþiºare
mai puþin „scriitoriceascã“, o parte din ceea ce existã în paginile
urmãtoare... 

Titlul ºocheazã însã, ºi va fi socotit excesiv în ziua de azi când
„drogul imobiliar“ ce stãpâneºte peste România a creat un efect
de beþie a banului aproape fãrã precedent ºi un simþãmânt al
„fericirii fãrã motiv“ despre care va trebui vorbit mai mult ºi cu
mai multã stãruinþã decât se face de obicei. Astãzi, la noi, cei ce
au „interese în imobiliar“ ori nãdejdi dintre cele mai felurite ce
se aºeazã în legãturã cu câºtigul din case ºi terenuri sunt feno-
menal de numeroºi ºi ajung sã cuprindã mai toatã suflarea
româneascã, de la vladicã pânã la opincã. Aceastã maladie a ima-
ginarului este fãrã de nici o îndoialã expresia croielii istoriei noas-
tre recente, unde noþiunea însãºi de „avere“ se defineºte prin banii
rezultaþi din vânzarea „sãlaºului“ ºi din înstrãinarea „locului“. Sunt
atitudini neobiºnuite ºi „noi“, indicând o combinaþie de presiune
istoricã ºi de reacþie dezordonatã, de fapt o derivã în pas colec-
tiv care, fiind esenþial greºitã prin atitudine nechibzuitã ºi „prezen-
teism“ iraþional, trebuie temperatã prin sfat dezinteresat dacã nu
se poate stãvili pânã când toate se aºeazã mai bine, aici în Carpaþi.
Ori de câte ori am avut ocazia m-am silit sã contribui la astfel de
clarificãri fãrã iluzie ºi dacã mãcar în câteva rânduri am izbutit,
însemneazã cã nu am lucrat fãrã rost. Iar dacã, de la altitudinea
vremii ce va urma, se va dovedi cã epilogul s-a orânduit altfel decât
ne era pozitiv, atunci acestea vor rãmâne ceea ce ºi sunt, adicã
„document de epocã, din timpuri nedesluºite“. 

15 Aprilie 2007, în Duminica Tomii

(Prefaþã la „Sfârºitul iluziei“)
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PEDAGOGIE ªI FEERIE 
Cele câteva zeci de mici dizertaþii ce ºi-au gãsit locul în aceastã

carte neîntâmplãtoare („România imobiliarã. Neo-babelism, lux de
Dâmboviþa, «des-proprietãrire»“) sunt, de fapt, o selecþie din sute
de scurte ori mai lungi „declaraþii“ ori interviuri sumare rostite
de-a lungul anilor cãtre „întrebãtori“ dintre cei mai diferiþi de la
ziarele din România. Ele descriu neo-babelismul virulent, iluzionis-
mul de „oameni noi“ în forma luxului de Dâmboviþa ºi sinistra „des-
proprietãrire“ (dupã admirabila formulã a lui Alexandru Nemoianu)
care dã mai mult celui care are ºi îi ia totul celui ce are puþin lãsân-
du-l sãrac lipit. Multe dintre acestea s-au risipit ºi din ele nu s-au
mai pãstrat decât vagi urme, înregistrate adeseori indistinct ºi
parþial prin articole grãbite, scrise pe un colþ de masã de cãtre
un recent mânuitor de condei care îºi face slujba cum îl taie capul
ºi îºi alcãtuieºte „opera“ din compilaþii ce trãiesc de azi pe mâine
sau câteodatã nici mãcar atât. Ele sunt definitiv pierdute cãci, la
drept vorbind, „presa noastrã“ este azi la fel cum este ºi Româ-
nia, adicã o realitate vizibilã necontinutisticã, reþetisticã ºi uluitor
de formalã unde frivolitatea atitudinii se alãturã într-o manierã cri-
antã cu lipsa de responsabilitate elementarã în materie de efect
social ºi de putere a cuvântului scris sau rostit. Când mã gânde-
sc câte idei ºi formule am desfãºurat cu cea mai mare bunãvoinþã
ºi cu o credinþã ininteligibilã în tãria argumentelor ne-tranzacþio-
niste, mã cuprinde un sentiment de zãdãrnicie universalã care,
deºi nu dureazã mult, îmi face viaþa amarã pe moment ºi mã supãra
uneori. Astãzi, când mulþimi de „semnatari de articole“ nu-s decât
niºte simpli toboºari ori agenþi mãrunþi de influenþã în teme unde
alþii câºtigã imens plãtind propaganda cu fãrãmituri de la mesele
îmbelºugate, imaginea de feerie ce ni se propune pare a fi
deopotrivã o utopie de viaþã proprie buna ºi, la unii, o adeziune
creolã de „neisprãvit“ ºi neinstruit a cãrui veºnicã dorinþã pare sã
fie imitarea stãpânului ºi satisfacerea lui. Rãspândirea acestei ati-
tudini cunoaºte proporþii de epidemie ºi citim zilnic sute de pagini
triumfaliste cuprinzând pãreri prosteºti, procente „scoase din burtã“
ori „noutãþi“ ale cãror urmãri se ascund în negura unei dezinfor-
mãri sistematice, ca de moarã stricatã ce macinã în gol. Bineînþe-
les cã n-am inclus aici nimic din ceea ce exemplificã ºirul fãrã sfârºit
de „teme false“, dezbateri de invenþie ºi campanii la poruncã fiindcã
pe acestea le intuiesc de obicei încã din primele semne ºi le pensez,
cu miºcare scurtã, pentru arhiva episoadelor nocive; apoi trec mai
departe. ªi în materie de „interviewer“, deºi rãspund politicos ºi
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mereu cu nãdejde în posibile îmbunãtãþiri, nu prefer între inter-
locutori pe nu puþinii „jurnaliºti fãcuþi pe puncte“ ce împânzesc
redacþiile contemporane ºi nu odatã dau tonul prin selecþie de con-
text, învârteli ºi o ancilaritate de gornist al vremurilor noi. Rezultã
cã am pãstrat ceea ce socotesc a fi valoare ºi, deci, interlocu-
tor de seama mea. Cãci, deºi astãzi „imobiliarul“ este, ca temã
gazetareascã, un fel de agent perfect al ideologiilor consumiste
ºi al imaginarului de vitrinã de unde analiza fãcutã cu cap ºi
examinãrile fãrã prejudecãþi sunt eliminate aprioric, vocile consti-
tuite apar ºi se vor menþine atâta vreme cât timbrul lor nu se va
denatura prin cedãri diverse ori prea evidenta elasticitate a coloanei
vertebrale. 

Privite mai îndeaproape, acestea sunt „prezenþe atipice“ (ºi
nu doar „tinere“, fiindcã, aici, cam toate vârstele sunt reprezen-
tate) ºi interesul ce le-am arãtat denotã nãzuinþa de a contribui
atât cât îmi stã în putinþã la crearea unui mediu moral ºi sãnã-
tos. Acesta este, în ultimã analizã, esenþial ºi în absenþa lui cam
tot ceea ce dorim sã obþinem, din idealism, voire de bine ºi poate
naivitate de „oameni vechi“, se va înlãtura sub asaltul haitelor de
rãzboinici cu creierul spãlat. Tot ceea ce am fãcut, deci, am fãcut
din raþiuni de bine colectiv ºi ceea ce mi-am propus fãrã sã declar —
dar urmãrind atent ºi ºtiind cât e de atrãgãtor cântecul de sirenã —
a fost o pedagogie practicã. Tânãrului atras de împrejurãri ºi ade-
seori strivit între datorie ºi iluzia stãrii de fericire, am încercat
sã-i spun cã mai degrabã decât filosofia combinaþiei mãrunte stã
greutatea competenþei care te face liber ºi care, dacã vremurile
nu se vor strica de tot, va gãsi preþuire oricând ºi oriunde. 

Însã pentru aceasta este nevoie de instrucþie (ºi, deci, ºtiinþã
de carte), lipsã de prejudecãþi ºi, în fond, tãrie de caracter. Radica-
lismul, înþeles ca un examen condus pânã la rãdãcina materiei
examinate unde nu mai sunt determinare de moment ºi nici ver-
siune contrafacutã, se impune astfel ca soluþie cu precãdere.
Aceasta nu-i nici lesnicioasã ºi nici atrãgãtoare. Dar pentru cine
ºtie orânduirea adevãratã a Lumii, este de preferat o zi ca leii
decât o viaþã în lanþuri. 

30 decembrie 2007 

(Prefaþã la „România imobiliarã. Neo-babelism,
lux de Dâmboviþa, «des-proprietãrire»“)
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SCURT ESEU DESPRE VORBIREA
„ÎN DOUÃ LIMBI“

Cu vreo câteva sãptãmâni în urmã, am încercat o anumitã
emoþie începând sã citesc o cãrticicã dedicatã de un eminent eseist
de o vârstã ceva mai tânãrã „operei“ mele de scriitor de imobi-
liar. Era întâia oarã când se observa — cu un anumit sentiment
de vizionare a întregului — cã acolo unde mulþi vãd numai pricepere
în a descrie în imediat ºi în pragmatic existã ºi un strat care atârnã
greu ºi este cultivat cu stãruinþã, înãlþând materia din contingent.
Cãci în aceste întocmiri sãlãºluieºte totuºi un paradox. Ani de-a
rândul mulþi dintre cei ce mã cunoaºteau — dar aparþineau „lumii
literare“ — priveau cu oarecare compasiune scrierile mele „din viaþa
de afaceri“ pe care, fãrã mãcar sã le rãsfoiascã, le socoteau a fi
ca un fel de „rãtãcire“ într-o pãdure obscurã unde domnesc Banii
ºi principiile necurate. Era ca un fel de înþelegere a unei drame
intelectuale trãite de un „frãþâne“ de-al lor care a trebuit sã îºi
denatureze talentul ce i-l dãduse Dumnezeu spre a-ºi câºtiga pâinea
într-un fel convenabil în zilele noastre atât de nesigure ºi de rãs-
colite din rãdãcini. Opinia a cunoscut rãspândire ºi, mai recent,
un intelectual respectabil îmi dãdea a înþelege cã, în loc sã mã
ocup de „mari sinteze culturale“, unde aº fi putut sã dau cãrþi impor-
tante, am ales sã mã ocup cu „imobiliarul“. Chiar ºi maniera de
a pronunþa acest cuvânt — care ar fi însemnat „înþelegerea cu Viþelul
de Aur“ — arãta o anumitã rezervã dacã nu chiar o micã intonaþie
conþinând dispreþ. Însã oricât ar fi fost de frecventã aceastã ati-
tudine, nu am luat-o în seamã nici ieri ºi nici azi cãci, izvorând din
prejudecãþi ºi fãrã un elementar argument în document, nu-i
gãseam nici un reazem serios fiind o simplã impresie cu încheiere
superficialã.

Cãci „imobiliarul“ vãzut de mine este ºi nu este analizã de
afacere sau, mai bine zis, nu se rezumã la obiectivele acestui mod
de a explica fenomenele curente. Eu am început sã scriu în aceastã
materie fãcând examinari constante de domeniu abia acum cinci
ani ºi ceva deºi cele dintâi contribuþii sunt mult anterioare ºi dateazã,
dacã mã gândesc bine, de prin 1991, apãrând în prima noastrã
publicaþie, care se numea „Casa“, înfiinþatã de Mariana Brãescu
acum aproape cincisprezece ani. Dar existã o distanþã între cele
douã feluri de a scrie de parcã ar fi depãrtarea de la cer la pãmânt.
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Ceea ce alcãtuisem, destul de mult (sã tot fie vreo sutã ºi ceva
de analize) înainte de anul 2000, era propriu-zis product specific
ºi „text profesional“ chiar dacã provenit de la un scriitor care, oricât
s-ar strãdui, poate doar „sã-ºi strice stilul“, nu sã nu-l aibe în mâna
lui. Dar, la un moment dat, mi-am dat seama cã, de fapt, eu fac
(începusem deja, treptat) filosofie socialã, prognoza istoricã ºi socio-
logie culturalã ori, mai bine zis, o mixturã eseisticã cu „pretext
imobiliar“ ce trateazã, dincolo de stratul superficial, despre rea-
litãþile vizibile sau intuite ale României în toate ipostazele ei. Bineînþeles
cã „examinarea profesionalã“ („descriere de piaþã“ ºi de procese
mici ºi mai cu lãrgime ori de fenomene în curs etc.) se fãcea întot-
deauna corect ºi fãrã menajamentele „mici combinaþii cu aface-
riºtii“; dar, pe lângã acestea, erau întotdeauna prezente vizionãrile
de sus, avertismentele ºi soluþiile, lãrgirile de domeniu analitic,
perspectivele istorice arareori invocate atunci când se trateazã
„afaceri“. Un câºtig prin fixare în teren solid existã astfel; însã,
totdeodatã, devenea posibil a se explica, în acest fel, ceea ce era
cu neputinþã a se formula mai descurcat în mediul cultural pro-
priu-zis unde „modelul unic“ se instalase iar „incorectitudinea ide-
ologicã“ se bagã de seamã numaidecât ºi nu era încuviinþatã defel.
Sã fi fost acesta un mod esopic de a vorbi? Probabil cã aºa ºi
era, deºi fãrã calcul anterior sau plãnuiri iscusite; venise de la sine.
Cu vremea, mi-am dat seama cã putinþa de a face misiune — ºi a
propaga, astfel, cu o anumitã lãrgime idei ce apãreau fãrã sã aibã
însã stridenþã ce supãrã stãpânirile de oriunde — a crescut, prin
aceste contribuþii, pânã la cote înalte mai ales cã „domeniul“ fiind
„de interes maxim“ (ºi urcã în cota socialã), atenþia în raport cu
materia era vie mereu. Scriam, deci, în douã registre diferite. Aces-
te „povestiri cu cheie“ s-au desfãºurat constant în CASA LUX ºi
în CASA DE VACANÞÃ; locuri întrucâtva frivole din punctul de vedere
al „savantului fundamentalist“ — care nu înþelege decât micul lui
„cuptor alchimistic“ — dar uimitor de eficiente din perspectiva unor
grupuri lãrgite unde trebuie sã ajungã un mesaj nu chiar subliminal.
A ajutat la aceasta ºi maniera mea de eseisticã „artistã“, cu epicã
în disociaþia de idei, plãcutã la citire ºi arãtând o anumitã efica-
citate din punct de vedere al rãspândirii ideilor în masse. Au mai
ajutat ºi modul „înflorit“ dar ºi o anumitã lipsã de emoþie în a între-
buinþa idei ºi formule care, fiind simple ºi inteligibile în aspectul par-
þial, se combinã cu un grad oarecare de noutate ºi dau sentimentul
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baroc al „surprizei de formulare“. Cãci, în totul, trebuie vãzut „tex-
tul în douã limbi“, împletite fiindcã aºa se înþeleg ºi se îngãduie
mai uºor. Ideea apãruse prin exercitare în timp ºi aº exagera
spunând cã, în mod voluntar, mi-am propus „sã fac misiune“ prin
vorbirea în temã popularã dar, odatã schema apãrutã, am con-
tinuat-o, dezvoltând-o când mi-am dat seama cã prezintã eficacitate
ºi penetreazã. Existã, pe lângã aceasta, ºi avantajul gradului redus
de vizibilitate fiind în afarã de orice discuþie cã dacã aceleaºi idei
le-aº fi expus clar, distinct ºi „tematic“, ele ar fi fost identificate
uºor ºi pedepsite în consecinþã de „elita colonialã“. Aºa se pre-
zintã ºi toate cãrþile mele „de imobiliar“, care, însã, pornind de la
foiletoanele din revistele CASA LUX, sunt, pânã la urmã, construcþii
intelectuale care conþin o doctrinã mai evidentã când materia se
adunã ºi, prin lecturã neîntârziatã, totul este comprimat.

Ani de-a rândul am încercat un sentiment neobiºnuit, obser-
vând cã prea puþin se bagã de seama „zicerea în coduri“ care orân-
duia aceste cãrþi (deºi ideile lor începuserã sã se adopte ºi, uneori,
chiar sã se folklorizeze, uitându-se autorul); intelectualul superior
le socotea niºte „contribuþii tehnice“, prea specializate, sau o sursã
oarecare de a se câºtiga pâinea zilnicã (deºi eu nu câºtig din cãrþi
ci din afacere) în vreme ce specialistul în economie le învinuia de
prea mult „eseism“ ºi „poezie scriitoriceascã“. Aceasta se întâm-
plase ºi cu Vlãdica Antonie Plãmãdealã, fie-i amintirea veºnicã,
socotit de Bisericã prea „literat“ ºi de literaþi „prea bisericesc“;
dar mesajul lui, straniu, de fapt unificând „cele douã culturi“ pânã
într-acolo unde fuseserã ele iniþial, a pãtruns în forma lui enigma-
ticã ºi va fi înþeles cândva, poate nu atât de târziu, în marea lui
profunzime care nu cunoaºte destrãmare.

La mine abia acum începe sã se descifreze sensul „secund“
deºi aceastã spargere de cod mã uimeºte, fiindcã metoda (dacã
metoda a fost) nu o comunicasem ºi nici mãcar nu atrãsesem
atenþia cuiva, în mod distinct, asupra acestui detaliu capital. Doar
puþini mai observaserã câteodatã aceste îndemnãri ºi destul de
rar, de obicei recitind „România în anul 2010“ — despre care s-a
pronunþat cuvântul „profeþie“ (o exagerare) dar unde, într-adevãr,
existã capitolele finale ce conþin puncte de vedere care s-au invo-
cat prea puþin la noi ºi se ignorã. 

Cartea ce alcãtuiesc acum conþine, însã, mai puþinã „eseis-
ticã imobiliarã“ ºi mai multã psihologie socialã ºi viziune istoricã.
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Ea extrage speþe, adicã exemple ce conþin un fel de lecþie secretã
unde s-a depus ca într-un recipient experimental — amestecat fãrã
sã ne dãm seama — misteriosul conþinut ce determina „persoana“
ºi „locul“, adicã geografia ºi „întocmirea“. Titlul ei mi l-a dat, într-o
scrisoare din ºirul miraculos ce se rânduieºte de acolo cãtre
încoace, filosoful Alexandru Nemoianu din America; el mi-a denumit,
fãrã sã fi fost întâmplãtor, aceastã cheie muzicalã în a organiza
idei sub-lunare, poate eretice. 

Septembrie 2005

GÂNDURI DE NOAPTE; „CASE“; TABUURI;
COPACI; ªI UN JOC DE DOMINO 

(pagini rãzleþe dintr-un jurnal intermitent)

Vã împãrtãºesc ceva interesant, poate veþi citi aceste rân-
duri cândva. Ieri, când am ajuns la Drãgãneºti de Vlaºca pentru
verificarea de lucrãri de la casa nouã, am bãgat de seamã cã înce-
puse sã se ridice acoperiºul. În partea locului, momentul când se
întind „cãlcãtorile“ ºi se echilibreazã grinzile, „urºii“ ºi cãpriorii þesân-
du-se într-un covor de lemne puse în „rãzboi“ (ideea þesãturii este
evocatã de numele acestui complex; sau „urzealã“) am observat
cã, la intrarea ipoteticã în casã, stãtea înfipt un stâlp înalt. În vâr-
ful lui se aflau atârnate un ºtergar, o sticlã cu vin, o ramurã de
brad, o punguþã cu bani ºi alte câteva traiste micuþe conþinând
fiecare busuioc, grâu, porumb. La vederea acestei întocmiri cu
caracter izbitor magic ºi, probabil, cu un rost apotropaic pierdut
cu vremea, am întrebat pe meºteri de ce au fãcut-o; ei au rãspuns,
la rândul lor cu mirare, cã nu poate exista casã fãrã acestea. 

Existã deci o realitate de gesturi, ritualuri ºi dispozitive peste
care poate trece orice fel de vreme cãci tot degeaba va fi; aces-
tea nu se includ în memoria individualã ci stau depuse mult mai
adânc, acolo unde nu existã timp. 

(27 Aprilie 2007, Sf. Sfinþit Mucenic Simeon, 
ruda Domnului, Sf. Apostoli Aristarh ºi Marcu)

*
Drumul de azi la Dragãneºti de Vlaºca a fost mai bun decât

mã aºteptam. /.../
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Dar ce m-a impresionat cel mai mult a fost sentimentul dis-
pariþiei iminente a casei vechi, de fapt casa unde am copilãrit. În
ea stau, încã, o mulþime de obiecte mãrunte care îmi amintesc
zile anonime, ani de demult ºi chiar episoade de viaþã ce s-au dus
ºi pãreau cu totul ºterse din memorie. Însã nu sunt. Mã ºi gân-
deam, azi, revenind cãtre Bucureºti pe o ploaie cu spume ºi pe
furtunã, cã dacã voi ajunge sã se dãrâme casa veche am sã caut
în pod un joc de domino, cu piese desperecheate, despre care
nu þin minte decât cã s-a depozitat undeva, în întunericul ca de
ani trecuþi al locurilor de sub acoperiº; amintirea însãºi, sau, mai
bine zis, stãruinþa ei, este de fapt un mister. În sine nu reprezin-
tã nimic — sau nu are un ecou special — dar culoarea pieselor de
piatrã, zgomotul ciocnirii lor ca niºte izbituri de tac de la jocul de
biliard, nãzuinþa de a le potrivi cu un folos — acestea le-am evocat
adeseori în anii recenþi, fãrã sã îmi pot explica motivul precis. Poate
un vis profetic, poate o amintire magicã. 

De fapt, ºtergerea casei de pe Pãmânt m-a preocupat în
aceste sãptãmâni, mai ales atunci când, apropiindu-se încheierea
„clãditului” ºi casa nouã devenind o realitate, nu mai exista scã-
pare. Existã o enigmã a acestor momente, despre care oamenii
se feresc sã vorbeascã de parcã ar fi totuna cu moartea. Ei nu
pronunþã „numele clipei aceleia“ ci o desemneazã prin perifrazã
(„când o fi sã fie“) ori prin cuvinte cu aspect simbolic însã fãrã un
conþinut lãmuritor („la moment“, „la mutare“, „când n-o mai fi
nevoie“). Înþelese mai bine, acestea aratã un final, un „sfârºit de
timp“. Însã într-un fel este ºi un „sfârºit al timpului colectiv“ ori,
mai bine spus, al „timpului ce priveºte un trib“. Cãci dacã ar fi sã
vedem aici numai psihologie, ar fi de la sine înþeles ca „momen-
tul“ sã tulbure pe stãpânii casei, adicã pe „folositorii ei“. Însã cuvin-
tele „tabuistice“ le rostesc ºi „deþinãtorii“ ºi „strãinii“. M-am mirat
mai acum o sãptãmânã-douã , auzind pe unul din muncitorii local-
nici vorbind pe ocolite, de fapt cu o ferealã ca de teama pronunþãrii
„cuvintelor rele“, despre felul cum se va duce casa în nefiinþã: „fãrã
ca sã vadã stãpânii“. Iar „stãpânii“, adicã, de fapt, tatãl meu, îi
cereau „omului“ angajat cu dãrâmarea sã o desfacã uºor, cu grijã
ºi „bucatã cu bucatã“, evitând sã o smulgã brutal din pãmânt. Cuvin-
tele spun multe. Ideea însãºi de „smulgere“ evocã aproape o plan-
tã, cu legãtura ei la un „ceva“ din lumea de jos sau din straturi
ce hrãnesc. Iar noþiunea de „stãpâni ai casei“ evocã, ºi chiar dacã
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ºocheazã, felul cum se numesc cei ce deþin animale. Sã fie „casa“
o fiinþã necuvântãtoare? Sã se includã ea în aceastã categorie ui-
mitor de greu de clasificat? 

La drept vorbind, nu am o altã explicaþie ºi poate ºi de-aceea
cel mai greu mi-a fost sã pot hotãrî orânduirea gardurilor, aleilor
ºi organizãrii grãdinii de dupã ce, în locul unde acum este „casa“,
nu va mai fi nimic. M-am strãduit sã nu disparã nici o tufã, nici
un copãcel ºi nici un arbore scorburos chiar dacã aceºtia pãreau
nefolositori ori dãtãtori de supãrare, aºa cum aratã azi, plini de
furnici ºi scorojiþi; mãcar sã mai rãmânã fiinþe vii din tot ce fu-
sese odinioarã ºi nu va mai fi.

16 Iunie 2007, Sf. Tihon, episcopul Amatundei, 
Sf. Sfinþit Mc. Marcu

(Prefaþã ºi postfaþã la „«Loc» ºi «Persoanã». Eseuri despre
geografia tainicã“, 2008)
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OPINII DESPRE OPERÃ ªI AUTOR 

„Valoarea inamicului îþi dã propria ta valoare“
Parafrazând una dintre marile „creaþii“ ale Mioriticului Plai

Carpatin — mã refer la distinsul istoric Nicolae Iorga — îl regãsesc
perfect pe scriitorul Artur Silvestri într-una din multiplele lui emanaþii
cerebrale: „Oamenii mari, oamenii de excepþie, poporele mari,
popoarele de excepþie au lucrat întotdeauna în favoarea semenilor
fãrã a prezenta niciodatã nota de platã“.

În privinþa celor la care autorul face o voalatã aluzie (cârti-
tori, voitori de rãi ºi nemernici) îmi permit sã reamintesc cuvin-
tele gen. vietnamez Nguen Vo Giap, artizanul victoriei de la Dien
Bienh Phu, care a pus capãt dominaþiei franceze în Indochina (1954)
ºi asupra noastrã, cu ocazia sãrbatorii de Tet Holiday (Anul Nou
Vietnamez) din Jan. 1967: „Valoarea inamicului îþi dã propria ta
valoare“. Deci, nu pot fi consideraþi inamici, onoarea acordatã ar
depãºi elementarul lor mod de înþelegere, ci doar purtãtori ilegali
de... creier. Apropos, cursurile de Tacticã ºi Strategie a tânãru-
lui Giap, trecut bine de 90 ani, constituie obiect de studiu la West
Point, Virginia Military Academy ºi celebra The Citadel. Ca titlu infor-
mativ, umila, insignifianta ºi neînsemnata mea persoanã, care n-a
apucat sã fie nici „ºoim“ nici „pionier“, a fost acuzatã de simpati-
zanþã stângistã.

În USA, acest lucru n-ar fi ridicat probleme deosebite, Joseph
McCarthy trecând de foarte mult timp în Împãrãþia lui Hades
iar Eleonor Roosevelt, soþia singurului preºedinte american care
a obþinut 4 mandate prezidenþiale — Franklin Delano Roosevelt —
a murit la 81 ani, fiind membrã activã a unui partid de extremã
stangã. Din (ne)fericire nu sunt vederile mele, deºi anticipata ocu-
pantã a biroului oval este mai stângistã decât stânga.

Mã gândesc la turnura care a luat-o pretinsa lume civiliza-
tã, sfârºitul este „around the corner“. ªi aici suntem în cãdere
liberã. AD 410, care a însemnat cãderea Imperiului Roman de
Apus în mâinile barbarului Alaric, a început în AD 37 cand Caius
Iulius Germanicus, alias Caligula, a început degradarea moralã a
Romei. Cui sã explici acest lucru, când peste 70% din studenþii
din University sau College nu pot localiza USA pe o hartã obiºnuitã
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iar absolvenþi de Harvard, Yale, Princetown sau Berkeley au un
nivel educaþional nu departe de absolvenþii unei ºcoli de Arte ºi
Meserii!?! Moralmente suntem „down“, nimeni nu realizeazã acest
elementar lucru iar mai devreme sau mai târziu, vom avea soar-
ta marilor imperii ale lumii. Pãcat, mare pãcat!

DWIGHT B.L. PATTON , director ziarul „Clipa“ (SUA) 

„Loc ºi Persoanã“ mi-a fãcut o
giganticã bucurie

Am trimis mai multe gânduri privind eminentul volum „Loc
ºi „Persoanã“. Este un volum explicativ excepþional care însã în chip
necesar cere lecturi ale altor texte (deºi „în sine“ este foarte expli-
cit). Dar pentru cei care îl vor iubi, ºi sunt încredinþat cã vor fi
mulþi, ar fi pãcat sã nu citeascã alte mãcar câteva volume ale
aceluiaºi autor. Ar fi spre bucuria cetitorilor.

„Loc ºi Persoanã“ mi-a fãcut o giganticã bucurie. Frumuseþea
eseului, adâncimea lui, blândeþea ºi gingãºia ºi frumuseþea aces-
tei scrieri sunt copleºitoare. Nu vorbesc despre adevãrul celor
spuse, de felul eminent în care situaþii dintre cele mai diverse sunt
înþelese, în starea lor necesarã de „unicate“, ci de împrejurarea
ca aceste „unicate“ capãtã virtute pilduitoare pentru „întreg“. Nici
nu ºtiu dacã am spus limpede.

Eseul aratã cã toate, fiecare „situaþie“ este unicã în sine,
dar analiza fãcutã subsumeazã ºi ridicã la valoare de model.

În afarã de asta mã bucur nespus cã, finalmente, autorul a
„recunoscut“ ca imobiliarul este în fapt vorbirea despre „casã“, ieri,
azi, întotdeauna.“

ALEXANDRU NEMOIANU, istoric (SUA) 

Despre unele scrieri ale autorului
Artur Silvestri 

Am bãnuiala cã persoanele care au vãzut în scrierile sem-
nate Artur Silvestri despre „imobiliar“ drept o scãdere a exigenþelor
literare s-au grãbit sã îºi spunã pãrerea fãrã sã citeascã mãcar
cu minimum de atenþie. Se poate sã fi trecut aºa de uºor peste
o idee fundamentalã a scrisului? Nu despre ce scrii este impor-
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tant, ci ceea ce spui ºi cum spui. Poþi sã scrii despre un ac cât
se poate de mic, dar ceea ce spui sã te plimbe într-un univers
uriaº. Poþi sã îþi alegi un subiect despre care s-au scris mii ºi mii
de tomuri, subiect „tocit“ prin folosinþã, cum este iubirea, sã zicem,
ºi despre care crezi cã s-a spus totul, dar ce spui ºi cum spui sã
fie o rãscolitoare lecturã ce te poate urmãri zile în ºir. 

Când am fãcut primele lecturi pe aceastã temã, am avut
impresia cã mã aflu în faþa unei noutãþi revelatoare. Mi-am zis
atunci: „Ia te uitã, acum am realizat cã în familia în mijocul cãreia
mã aflu acum, noi am fãcut o literaturã oralã de-a lungul anilor“.
Fiica mea, cu un nume mai exotic, Andaluza, este pasionatã de
arhitecturã, deºi are pregãtirea de profesoarã de limba englezã.
În zilele în care ne îngãduie timpul sã ne plimbãm, ne suim în maºinã
ºi plecãm pe strãzi sã vedem case. Obiceiul acesta îl aveam ºi la
Bucureºti ºi ni se scurg ochii ºi acum dupã frumuseþea unor clãdiri
din diferite fotografii. Plecând de la ceea ce vedem, comentariile
noastre sunt hranã pentru zilele urmãtoare când ne apasã greul
muncii. Când mergem pe jos ºi ni se iveºte prilejul, aruncãm priviri
chiar ºi în interior, ataraºi de dorinþa de a vedea cum aratã ºi uni-
versul celor ce locuiesc acolo. Comentariile au o deosebitã savoare.

Ce face autorul Artur Silvestri, este sã aºtearnã în scris cu
remarcabil talent, astfel de comentarii, nu numai despre case, ci
ºi despre locuri ºi oameni care formeazã un tot. Îmbinã informaþia,
cu esteticul, cu istoria, cu obiceiurile ºi tradiþiile, cu elemente de
psihologie, filosofie, folclor, literaaturã scrisã, sau despre ocupaþia
oamenilor etc. toate într-un limbaj al scriilorului cu o culturã întin-
sã pe arii largi ºi cu creionul exersat.

Mã rezum numai la un citat din „Duhul locurilor“ (pag. 20)
pentru a ilustra frumuseþea scrisului.

Vorbind despre conacul lui Ion Antonescu de la marginea
Bucureºtiului, având în construcþie elemente din stilul brâncovenesc,
la care mareºalul a impus note personale, putem citi: „Mareºalul
a introdus încã o componentã, pe care voevodul ce îi putuse sluji
drept model nu ar fi putut înþelege: o austeritate de cãlugãr laic;
o conduitã de om al „locului“ ce ºi-a depus „voturile“ castitãþii ºi
ale sãrãciei deopotrivã cu legãmântul de a þine întotdeauna partea
alor lui; un simþ al onoarei care aici, unde reziduurile Fânarului
încã iradiazã, este greu de pãstrat ºi se acceptã ºi mai greu; un
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sentiment al implacabilului ºi al fatalitãþii ce decurge din încredinþarea
cã aici unde Dumnezeu ne-a lãsat pe noi, omul este, mai întot-
deauna, „sub vremi“.

Avem aici i elemente de arhitecturã, ºi istorie mai apropiatã,
dar ºi cea desprinsã din cronica lui Miron Costin, ºi elemente de
portreizare, ºi de meditaþie, într-un limbaj elevat (ce frumoasã alã-
turare de antonime: „cãlugãr laic“!).

Frumuseþea acestor scrieri îºi are izvorul, tocmai în ceea
ce unele persoane nu au observat: un nou mod de a vorbi despre
case, ceea ce-i conferã modernitate ºi originalitate, împletindu-le
cu elementele de largã culturã, îmbrãcate într-o aleasã exprimare.

ELENA BUICÃ-PICKERING, scriitoare (Canada)

„De oameni cu rãdãcini are nevoie þara“
Artur Silvestri este o personalitate cu o concepþie organicã

asupra dezvoltãrii româneºti în general; de oameni cu rãdãcini are
nevoie þara. ªi eu sunt un euro-sceptic. ªi eu mã gândesc la Româ-
nia de dupã aventura europeanã. 

E timpul afirmãrii valorilor autentice româneºti. Autorul are
puterea, ºtiinþa ºi simþirea sã o facã.

IONUÞ ÞENE, scriitor

„Locul ºi Persoana“
Pe autor îl ºtiu cuprins ºi legat de o muncã enormã/beneficã

spre ridicarea conºtiinþei de „loc ºi persoanã“, sintagmã cu scân-
teieri filosofice în viitorul gândirii româneºti. I-am citit ºi vãzut ºi
coperta cãrþii „Loc ºi Persoanã“, am citit cu adevãratã emoþie acea
prezentare eseisticã —  „Scurt eseu despre vorbirea «în douã limbi»“,
ca ºi „Castelul Pãlãrierului“, despre  „Borlovenii lui Al. Nemoianu“
fiind convins cã este o carte cu o încãrcãturã de educaþie ºi deschi-
dere de ochi celor creaþi dupã chipul Divinului, dar rãtãciþi ade-
sea cu duhul. Tocmai de aceea zic: „locul ºi persoana“ are ºi o
trimitere în timp ºi spaþiu a fiinþei!

IOAN MICLÃU, scriitor, 
director revista „Iosif Vulcan“ (Australia)
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