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MAREA MISTIFICAÞIE 
Pe la jumãtatea acestui deceniu când imaginarul de televiziune ºi

realitatea paralelã de ziar (de fapt mistificaþia sistematicã) au dat semne
cã se impun cu sãlbãticie ºi în România dupã ce pârjoliserã regiuni întinse
de pe glob, „spiritul locului“ a dat piept pentru întâia oarã în istorie cu
un fenomen de consum colectiv de droguri impuse ºi, deopotrivã, cu
versiuni contrare naturii privitoare la însãºi lumea înconjurãtoare ºi chiar
ºi la biografia proprie, decurgând din cele vãzute ºi trãite. Imaginea ce
se desfãºoarã — la o privire cât de puþin atentã asupra acestui proces
nociv — este pur ºi simplu halucinantã ºi cuprinde detalii de un grotesc
ce se aseamãnã de nu puþine ori cu gravurile lui Hyeronimus Bosch. O
lume de personagii inconsistente, cu ºcoala puþinã ºi pretenþii dezgustã-
toare prin mãsurile aroganþei uneori nemãsurate ºi care face din lãcomie
— regulã ireductibilã de viaþã ºi din slugãrnicie — unica formã de a-ºi duce
zilele fãrã nici o idee generalã mai înaltã ºi în procente morale de un
grad nici mãcar minimal, defileazã cu înfumurare prin faþa ochilor noºtri
ºi stricã orice încredere în ºansa noastrã de a ne scãpa de asemenea
arãtãri de coºmar. Cãci, la drept vorbind, dacã asemenea specimene
ar apãrea intermitent, trãind în locuri diferite precum orice eroare a naturii,
simþãmântul de teroare subliminalã ar fi mai scãzut ºi poate cã nici nu
ar apãrea de vreme ce ideea de accident genetic e înþeleasã de noi, ca
popor cuminte ºi cu îngãduinþe multiple, mai degrabã cu compasiune ºi
cu milã. Însã inconsistentul brutal ºi virulent stãpâneºte ºi impune prin
mijloace complicate, a cãror esenþã nu mai este demult mãrunta corecþie
contextualã de valori ci o miºcare de proporþii uriaºe ce îºi propune a
înlocui cu iluzie ºi principii de anti-naturã un întreg mod de viaþã, un sis-
tem de repere ºi concluzii verificate prin tradiþia conþinutisticã. În aceastã
vastã operaþiune, modelul unic consumist se vehiculeazã prin ceea ce
încã ºi azi se mai numeºte „presã“ deºi, la drept vorbind, nu este decât
un simplu instrument iresponsabil ce ne schimonoseºte însãºi coloana
vertebralã moralã alcãtuitã din încheieri stabile ce þin o colectivitate în
picioare. Marile modele sunt atacate cu violenþã sub pretextul caducitãþii
ºi a rescrierii istoriei dupã un prezenteism stupid iar scara de valori
se lichefiazã sub obsesia „ratingului“, a notorietãþii ºi a influenþei în ime-
diat, de fapt simple iluzii în materie de celebritate pentru o zi, de spirit
apucãtor ºi de câºtig de bani nelimitaþi ce se dedicã „îngroºãrii burþii“
ºi risipei dezmãþate. 

Situaþia nu uimeºte deºi scandalizeazã. Cãci dacã pânã mai ieri
„presa“ se socotea, greºind din ignorarea contextului, un „bastion al inde-
pendenþei“, astãzi aceste refrene nici mãcar nu se mai vehiculeazã fiindcã
evidenþa „informaþiei pe bani“ ºi a propagandismului lipsit aproape cu totul
de nuanþe a devenit incontestabilã. Însãºi organizaþia este o anexã a unei
agenþii de publicitate angajatã de plãtitor. ªi, în fond, cum ar fi putut sã
fie altfel decât este acum? În lumea unde imaginile domnesc în dauna
substanþialului ºi a structurilor consistente, totul este o fabricaþie
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de teatru, o scenografie ºi o înºiruire de roluri executate mai bine
ori mai modest. Totul devine „marfã“, produs expus publicitãþii, vehi-
culare de nãlucã fãrã consistenþã ilustrând o lume de fantoºe a cãrei
realitate este tot atât de puþin documentatã ca ºi spectacolul de
teatru fiind o convenþie cu timp limitat. 

Însã, din pãcate, toate acestea nu se produc pe o scenã cu rea-
litate acceptatã convenþional ºi nu se încheie atunci când ºi spectacolul
s-a sfârºit ci în viaþa unicã a tuturor celor ce participã la ele iar con-
secinþele sunt dramatice, în intervale lungi ºi cu ramificaþii adesea impre-
vizibile. Toate otrepele ce trebuiau sã-ºi afle locul în „Curtea mira-
colelor“ dau tonul azi ºi instituie o cenzurã fãrã precedent prin
efectele rãsturnãrii aproape complete de proporþii naturale. Ucigaºi,
demolatori ºi paricizi, vânzãtori de iluzii ºi nãscocitori de teme false,
tãinuitori ºi uneltitori mãrunþi, de un lãutãrism ºocant prin chiar
lipsa de talent în cântatul dupã ureche, toatã aceastã pegra de
ºcoalã nouã constituie o viermuialã de saturnalie contemporanã ºi
de lupanar, unde pare cã lipsesc numai vrãjitoarele cãlãrind pe
mãturã spre a avea pictura unui moment de extracþie infernalã.
Epoca însãºi este a ficþiunii ce tinde sã înlocuiascã realitatea, a substi-
tutului ce þine locul modelului ºi încã aceasta dupã ce fusese expresia
seriei ce uzurpase „unicatul“ ºi „singularul“. 

Eseurile incluse în aceastã culegere — care ar fi putut sã fie ºi mai
voluminoasã decât este — sunt doar o selecþie din mulþimea de corecþii
fãcute — în lunile recente — în materie de imobiliar unde, cu cât desfãºurãrile
sunt mai convulsive ºi situaþiile — mai puþin previzibile, cu atât apar mai
frecvent învârtelile de bursã dirijatã, delictele de iniþiere ºi manevrele
ce conduc la câºtiguri adeseori uriaºe creând averi enorme neân-
temeiate decât pe fraudã, „atac la pont“ ºi învoieli din spatele uºilor
închise. Ele s-au nãscut spontan ºi fãrã a se orândui, mai apoi, în felul
unei campanii sistematice (care, totuºi, ar merita fãcutã), exemplificând
deocamdatã reacþia sufletului mâniat de mistificaþie ºi de amãgirea
organizatã ºi, la drept vorbind, de prostia pãcãtoasã care, în loc sã îºi
caute de leac, a ocupat cu trufie scena vieþii publice de la noi ºi împiedicã
vocile diverse sã se manifeste ºi opinia calificatã sã se impunã. În fond,
sensul lor nu-i acum decât acela de a ne apãra de mecanismul minciu-
nii ºi de a pretinde ceea ce este legitim oriunde nu apare senzaþia sfârºitu-
lui de lume, re-amintind obligaþia socialã de a se asculta toate vocile ºi
de a hotãrã prin cântãrire autenticã ºi nu doar cu mãsurile mãsluite ale
unui cântar supravegheat de prãdãtorul insaþiabil. În nesfârºita curgere
a timpului unde toate se aºeazã precum ni s-a dat, acesta este un gest
mãrunt ºi nu depãºeºte însemnãtatea unui grãunte de nisip într-un imens
deºert însã esenþialul e de a se începe de undeva ºi a face un pas iniþial;
cãci urmãtorii vor veni, atunci când va fi sã fie sorocul. 

ARTUR SILVESTRI 

1 Iunie 2008, în Duminica Orbului
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O STARE DE FAPT:
„EFECTUL DE FERICIRE“

Încheierea unui proces prelung de „integrare înainte de inte-
grare“ — având etape de acumulare treptatã întrerupte de o frac-
turã recentã — gãseºte piaþa imobiliarã de la noi în cea mai
dezechilibratã situaþie posibilã care, în chip paradoxal faþã de ver-
siunile unei propagande dezlãnþuite cu iresponsabilitate, îi ºi
sporeºte coeficientul de risc pentru plasamentele întâmplãtoare
sau pentru amatorii inflamaþi. Etapa legendelor delirante nu s-a
încheiat, aºadar, iar astãzi încã este întãritã ºi de pretinse dovezi
de „eficacitate ºi randament înalt“, care însã, examinate la rece,
se aratã nu doar discutabile ci ºi parþial contrafãcute. Acestea
decurg dintr-o întreagã Halima de istorii cu „bogãtaºi nãscuþi peste
noapte“ din spuma speculaþiilor cu case ºi terenuri, din poveºtile
pseudo-messianice privitoare la câºtigul asigurat de Dumnezeu
pentru câte un personagiu bizar care nãzuieºte a fi un soi de
Petrache Lupu de lângã Bucureºti ºi, de fapt, din complicitatea
unei prese „scrise ºi vorbite“ unde procentul de minþi cu echili-
bru ºi de ºtiutori de carte este mult mai scãzut decât se imagineazã.

Astfel încât, lipsind capacitatea — dar ºi voinþa de analizã
— orice „ºtire“ mãruntã ºi furnizatã cu interes precis este luatã
aºa cum este ºi pusã în circulaþie fãrã o verificare elementarã,
ca sã nu mai zicem „expertizã“ ori „cântãrire“. Exemplele apar
zilnic însã unele documente depãºesc marginile îngãduite. Un fel
de „recensãmânt de miliardari români“, conceput dupã reþeta
Forbes cu câteva luni în urmã, crea, prin apariþia curentã de „bani
mulþi, rezultaþi din imobiliare“ straniul sentiment cã noi am fi o
þarã care nu produce nimic ci doar speculeazã la o bursã aflatã
sub controlul unui dirijor cu obiective impenetrabile. Studiind atent
acest documentar — ceea ce nu s-a fãcut deºi era obligatoriu —
rezultã cã abia o zecime din membrii acestui club nu plaseazã,
încã, bani în afacerea imobiliarã (dar o va face curând) iar aver-
ile dobândite de cam trei sferturi din aceºtia sunt o simplã
„creºtere de valoare temporarã“ a proprietãþilor (mai ales la ca-
tegoria de „terenuri foste agricole devenite zone de dezvoltare“)
produsã prin „jocuri de Bursã“ ce se ºi pot retrage, atrãgând
recesiunea ºi pierderile subînþelese.

Aceastã stare de febricitare indicã o piaþã „bolnavã“ deºi
imaginea încetãþenitã are în componenþã un triumfalism uimitor

5



de insistent, alimentat din surse diferite între care recenta ca-
tegorie a „analiºtilor imobiliari“ pune paie pe foc în loc sã-i
încetineascã din combustia pripitã. Când rãsfoieºti ziarele întâl-
nind câte o propoziþie chinuitã provenind de la aceºti autori a cãror
operã este fãcutã din citate ºi pentru care pânã ºi scrierea unui
simplu articol articulat ºcolãreºte (ca sã aibã „introducere, cuprins
ºi încheiere“) ar fi un chin insuportabil, te cuprinde un sentiment
de zãdãrnicie fãrã egal. Inventarul concluziilor absurde pare fãrã
de sfârºit ºi continuã inverosimil de multe teme, înºiruite de la
„procentele precise“ într-o þarã unde nu avem nicio bazã statis-
ticã serioasã (ºi nici surse oficiale credibile) ºi pânã la recomandãri
vinovate pentru a se investi acolo unde a început declinul ºi este
nevoie de bani pentru a se atenua din pierderile celor ce au greºit
dar plãtesc acum pentru a se coafa realitatea crudã. Opiniile aiu-
ritoare, documentaþia firavã ºi, pânã la urmã, viziunea îngustã
iritã pe cunoscãtor însã sunt destui cei ce se orienteazã dupã
asemenea „versiuni fictive despre realitate“.

Dar aceasta este, în ultimã analizã, „starea naþiunii“. Cãci
contrar impresiei comune, noi nu avem proiecte mari ºi capa-
bile sã genereze un câºtig sãnãtos dar în schimb existã aici o
frivolitate în a se pronunþa cifre mari iar imobiliarul rãmâne prin-
cipalul izvor de averi multiplicate prin jocuri „bursiere“ de valori
care existã cu precãdere pe hârtie. ªi evoluþiile pieþei traduse în
modificãri de preþ par sã întãreascã aceste impresii cãci o creºtere
de cam 80-110% într-un singur an în materie de terenuri de con-
strucþie în „sanctuarele bucureºtene“ ori „aprecieri“ de chiar ºi
peste 250% în doi ani în multe alte oraºe cu însemnãtate regio-
nalã sunt rare ºi nu se întâlnesc frecvent în mediile de afaceri
europene. „Cazul românesc“ este, deci, atipic ºi atrãgãtor prin
insolit dar, înainte de toate, reprezintã un caz propagandistic tipic,
organizat dupã toate regulile acestui gen de acþiuni.

Aceastã realitate se produce, ca într-o piesã de teatru, exact
la timpul calculat de dramaturg, când în Japonia scãderile de
preþuri sunt ºocante ºi probabil cu neputinþã de stãvilit (chiar ºi
în Tokio — unde, prin definiþie, „terenul este ultra-scump“) iar în
America începe sã batã un vânt de recesiune. Nici Europa nu
se aratã a avea o stare de sãnãtate imobiliarã cu mult mai bunã
iar „atractivitatea anterioarã“ dã, în destule locuri altãdatã rela-
tiv inflamate, semne de ciclu consumat. În toamna anului trecut,
la Paris apãrea vestea încurajatoare a „febrei care se opreºte“
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ºi, deci, cele dintâi semne cã banii vor mai avea un rost ºi o sem-
nificaþie ºi nu vor fi ceruþi, cum se zice pe Dâmboviþa, „pentru
cât nu face“, aºa cum se întâmplase în anii recenþi, în „interva-
lul straniu“. Rezultã cã harta universalã a plasamentelor trebuie
extinsã chiar ºi mai departe decât spaþiul post-habsburgic, unde
cortul migratorului în cãutare de oaze imobiliare cu randament
ridicat se aºezase de câtva timp; vin, deci, la rând „mãrcile“, adicã
regiunile de margine, unde „margraful“, baronii de ducate ºi con-
sulii trimiºi de Împãrãþie îºi dau mâna într-o conjuraþie a câºtigu-
lui uºor ºi a marilor combinaþii. 

(„Monitorul Imobiliar“ din 17 Aprilie 2007)

LEGENDA CASELOR IEFTINE
DIN BULGARIA

Legenda „caselor ieftine“ din Bulgaria se datoreazã unei
observaþii „de piaþã“ care dateazã de acum doi ani ºi ceva, când
într-adevãr la sud de Dunãre (unde „imobiliarul“ încã era contem-
poran în cote valorice cu România din anii ’90) „preþul scãzut „era
frecvent ºi inverosimil în raport cu „încãlzirea bolnãvicioasã“ de
la noi. Acum însã modificãrile sunt vizibile ºi presiunea „specula-
torilor amatori de chilipir“ s-a pus în lucrare aºa cum ºi era de
aºteptat. Contribuie la acest început de „invazie“ ºi iscusinþa agen-
þilor imobiliari locali (dar aceasta este o atitudine universalã!) în
a prezenta atrãgãtor oferta care intereseazã ºi uneori chiar face
„sã ia minþile foc“. În fond, ca în oricare comerþ ºi aici linia ce
desparte „realul“ de „literar“ este foarte subþire însã chiar dacã
existã, câteodatã nu se vede deloc.

În iarna aceasta, cred cã mii de posibili cumpãrãtori au cãzut
pe gânduri citind despre o casã cu patru dormitoare, „living room“
ºi „anexe“ aflatã „în Varna“ ºi propusã spre a fi vândutã cu incre-
dibilul preþ de 28.500 euro: un chilipir oriunde în lume. Însã faþã
de versiunea propagandisticã, realitatea se aflã la distanþã astro-
nomicã, producând ºoc: „Varna“ din aceastã poveste nu era însã
Varna (adicã splendidul oraº maritim foarte bine cotat, o Constan-
þã mai orientalã ºi cu un parfum de vetust boieresc uneori accen-
tuat cinematografic) ci un sãtuc pierdut pe câmp la peste 20 de
mile de oraº ºi la câþiva kilometri de ºosea, reclamând întrebuin-
þarea automobilului spre a ajunge în „lumea obiºnuitã“. În aceastã
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materie, nu sunt diferenþe scandaloase faþã de ceea ce se gãseºte
la noi fiindcã în inima Dobrogei, în sate din alt veac cum ar fi
Topraisar, nu pot fi preþuri cu mult mai mari iar realitãþile „antropo-
logice“ nu diferã.

De fapt, existã o relativã unitate a „pieþelor ieftine“ care,
de obicei, ilustreazã o geografie cu prea puþine ºanse de evoluþie
în accepþiune curentã ºi care descurajeazã nãvala speculatorilor
fiindcã riscul re-vânzãrii în pierdere existã ºi nu este mic. Pru-
denþa „cheltuitorilor de bani“ — care îºi fac douãzeci de socoteli
înainte de a pune „teancul“ pe masã, dacã, totuºi, „îl pun“ — este
o atitudine fireascã dupã cum fireascã rãmâne ºi izolarea de ev
mediu a celor ce locuiesc asemenea regiuni din veacuri fãrã vârstã,
„fãrã preþ“ din perspectiva cântarului zilei de azi.

(„Monitorul Imobiliar“ din 2 Aprilie 2007)

FURTUNÃ ÎNTR-UN PAHAR CU APÃ;
AU CRESCUT CHIRIILE CU APROAPE 100%??

Un recent comunicat al INS ce susþine cã în luna mai „chi-
riile“ din România ar fi crescut cu fabulosul procent de 93,49%
faþã de aprilie trebuie privit cu prudenþã, ca, de altfel, numeroase
concluzii în formã brutã, ce provin din surse oficiale însã fãrã a
fi disociate corespunzãtor. Ca în alte situaþii de acest fel, când
procentele se preiau tale-quale ºi ajung sã devinã „vedetã me-
diaticã pentru o zi“, ºi acum ne putem aºtepta la un gen de pa-
nicã pãgubitoare ºi la comentarii lipsite de orice suport. Cãci la
noi, unde „foamea de bani mulþi“ este incurabilã, vor fi unii care
sã viseze cã, în numai o lunã de zile, „preþul plãtit pentru chiria
unei garsoniere“ s-ar fi dublat, ºi — fiindcã românii sunt deºtepþi —
vor cere, la rândul lor, ºi mai mult decât dublul, deschizând uºile
absurdului sau întreþinând astfel un climat de suprarealitate,
devenit aici uzual. Argumentul va fi, ca ºi Poiana lui Iocan, ºi ca
ºi acolo irefutabil: „aºa scrie la ziar“. 

Realitatea nu este însã aceasta. În mod evident, aceste
încheieri „oficiale“ (dacã nu sunt efectul unei erori, posibile totuºi)
nu se referã la „chiria de piaþã“, unde, cel puþin în materie de
apartamente de bloc închiriate de pe piaþa liberã, mai bine de
trei sferturi din proprietãþi sunt plãtite „cu banii în mânã“ ºi deci
fãrã niciun contract (rezultând, astfel, cã „baza statisticã“ fiind

8



inexistentã, nu-s posibile calcule privind diferenþele de procent între
„nimic“ ºi „nimic“). ªi, în fond, despre care anume „chirii“ ar fi
fost vorba ºi care sã fie motivul acestei „majorãri“ cu totul nesã-
nãtoase?

Aceste precizãri lipsesc în comunicatul originar deºi erau
obligatorii iar „neliniºtea de piaþã“ ce o va aduce „copierea ad-li-
tteram“ de informaþii aiuritoare va apãrea deºi nu are niciun
reazem serios în realitatea pieþei ºi se putea preîntâmpina cu o
simplã verificare de logicã, din pãcate tot mai rarã la noi. Abia
mai târziu, ºi numai dupã solicitãri exprese, un „reprezentant“
(cum îi spune „presa“ oricãrui personaj aproximativ ce deschide
gura spre a vorbi în numele unei instituþii) a dat un semn de mila
Mãriei Sale ºi a explicat cã, de fapt, rezultatele ºocante provin
de la o hotãrâre de Guvern ce ar fi majorat „chiriile din fondul
de Stat“, rãmase la nivel prea scãzut din corectãri anterioare.
Rezultã cã acestea nu sunt creºteri ale chiriei de piaþã ci ale chiriei
de mercurial, fiindcã Statul are „tarife“ ºi nu preþuri de învoialã
ºi, deci, întregul material neliniºtitor este egal cu zero iar con-
cluziile care au þinut „manºeta ziarelor ºi câtorva televiziuni“ timp
de o zi nu însemneazã decât o furtunã într-un pahar cu apã. Însã
o întrebare rãmâne: nu cumva astfel de încheieri ilustreazã, ca
ºi mecanismul sondajelor, o suprarealitate dirijatã?

(„Monitorul Imobiliar“ din 13 Iunie 2007)

DE CE NU PUTEM CUMPÃRA O CASÃ LA
ALBENA, BULGARIA, CU 30.000 EURO?

Pe la sfârºitul lui Aprilie curent, o ºtire ºocantã (din cate-
goria „gãinilor ce fac zece ouã pe zi“) s-a strecurat într-un ziar
de la noi, unde frãþia ignoranþei, ce cuprinde jurnaliºti aproxima-
tivi ºi aºa-numiþi „analiºti“ de orice domeniu, tot atât de necon-
stituiþi ºi ei, atinge proporþii greu de bãnuit. ªi acum, ca în
nenumãrate rânduri, obsesia puerilã de a se arãta deºtept naºte
nu monºtri ci prefabricate aiuristice care, fiind copiate dupã princi-
piul folclorului contemporan, inflameazã destule minþi ºi deruteazã.
În aceastã speþã, „ºtirea“ (cãci aºa vorbesc ziariºtii de „ºcoalã
nouã“ care cautã „o ºtire“ cu lumânarea ca ºi Diogene — „un om“)
ar fi fost ieftinãtatea caselor din Bulgaria („o piaþã — zice autorul
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de articole de ziar — maturã“ ºi, deci, incomparabilã cu piaþa de
la noi, o concluzie atât de stupidã încât nici nu meritã comentatã).

Fiind ieftinã, evident cã oferta bulgarã tenteazã pentru posi-
bilul chilipir, de negãsit aici, mai ales cã — adaugã alcãtuitorul de
articole — aceasta ar fi concluzia unui „analist“ (o fãpturã ce repre-
zintã perfect spiritul vremii noastre unde neºtiutorul de carte va
gãsi mereu pe cineva mai puþin neºtiutor decât el, spre a-l admi-
ra). Bineînþeles cã vorbele acestuia sunt invocate cu o religio-
zitate de manual de îndrumare sacrã, de unde nu se poate con-
testa nimic. Cãci, de fapt, care ar fi desluºirea acestui mister?
Iat-o: „Potrivit analistului o casã în Albena, spre exemplu, poate
fi cumpãratã cu 30.000 - 40.000 euro, ceea ce a determinat
un interes tot mai crescut din partea românilor pentru acea zonã“.

Aceasta este, însã, o propoziþie ce ilustreazã perfect pe
ignorantul fudul. Cãci, din pãcate pentru visãtori, acest gen de
„casã ieftinã“ nu este cu putinþã a se cumpãra „în Albena“, care,
fiind o staþiune constituitã, nu îngãduie construcþii noi ºi nu cuprinde
„clãdiri de apartamente private“, vile ori „condominiumuri“ care
fac deliciul speculatorilor dâmboviþeni. Rezultã cã nimeni nu poate
cumpãra nimic în Albena în materie de „case“ fiindcã acestea nu
existã ºi nici nu se construiesc.

Oraºul, ori mai bine spus, „staþiunea“ s-a ridicat în anii ’60
(din secolul trecut) pe locul unui sat de pescari ce purta la ori-
gine numele nostim de „Fish-fish“ ºi, fiindcã urma principiul exclu-
siv hotelier ce a fãcut posibile „Zlatnai Piasatii“ (Nisipurile de Aur),
la ei, ºi Mamaia, apoi „Mangalia Nord“, la noi, nu a lãsat fãrã
organizare definitã nici mãcar un lot oarecare de teren unde acum
sã fie îngãduite extinderi private ori „investiþii noi“ de uz particu-
lar. Tot ce este astãzi „ºantier“ însemneazã renovare ºi adaos la
ceea ce existã ºi numai mãrunte ºi uzuale completãri ce aparþin
în totalitate care, contrar legendelor de la noi (ce conþin „soluþia
nemþeascã“ în materie de turism de litoral fiindcã „la bulgari“ ar
fi adus succese) nu-i neamþ ci bulgar.

Abia dacã în câteva sate destul de prãfuite apãrurã în anii
recenþi idei de „condominiumuri“ (ºi devin realitate — cu un reazem
propagandistic incomparabil mai intens decât la noi) însã acestea
nu sunt Albena, sunt Obrocishte, Tzurkva, Krancevo ori Tzaris-
cino, tot atât de diferite faþã de „locul consacrat“ cum ar fi, la
noi, satul Topraisar faþã de staþiunea Neptun. În aceste foste
cãtune — astãzi devenite ºantiere pe dealurile de calcar împãdu-
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rite de unde Marea Neagrã se vede ca o fâºie îndepãrtatã de
culoare de contrast — cine insistã poate cumpãra un apartament
(dar nu o casã) în „noile parcuri rezidenþiale“ pe lângã care trec
gânditoare turmele de capre ºi mãgãruºii chinuiþi; dar va locui
„la þarã“ ºi va merge „la staþiune“ cu maºina. 

Pentru mine, care am scris la Albena douã din zecile de
cãrþi publicate ºi prefer ºederea în aceastã „rezervaþie pentru
omul alb“ situatã în vecini mai degrabã decât la Saint Tropez (unde
detest sã vãd defilarea „vipurilor“ lor, tot atât de nesemnificative
ca ºi ale noastre), eroarea, deºi comicã, este explicabilã cãci existã
nãravuri universale ce încurajeazã „senzaþionalul facil“; dar cine
citeºte productul rezultat din sforþarea „jurnalistului“ ºi „analistu-
lui“ ºi crede mistic „ce scrie la ziar“ ajunge sã viseze cu ochii
deschiºi despre cai verzi pe pereþi. 

(„Monitorul Imobiliar“ din 18 Iunie 2007)

DE CE SUNT CASTELELE DIN LUME MAI
IEFTINE DECÂT VILELE DIN BUCUREªTI?

Aceasta este tema unui fel de „articol“ din categoria sen-
zaþionalismului uºurel ce face ravagii în ziaristica de Bucureºti,
unde, odatã emise astfel de subiecte ce nu slujesc, de fapt,
nimãnui, urmeazã câteva exemple adunate între o þigarã ºi
cincisprezece convorbiri la telefonul mobil, completând compunerea
cu material „cules“ ºi nu îl încheie cu nicio concluzie. O astfel de
alcãtuire se poate afla în mod curent la noi, acum, iar în speþa
aceasta — ieri, alaltãieri, într-un ziar dâmboviþean, sub numele
unei semnatare recente.

De fapt, unde greºeºte autoarea? Pretutindeni, începând
de la croialã. Întâi de toate, aceasta comparã pere cu mere, ames-
tecând deci categorii diferite ce nu se pot compara. Cãci una
este un castel de þarã, aºezat oriunde în lume, ºi bineînþeles altce-
va — un „imobil de prestigiu“ într-o capitalã unde sunt afaceri, este
„moda“ ºi se câºtigã bani destui. Chiar ºi ideea de a pune alã-
turi castelul din Franþa, cel din Ucraina ºi din America de Sud
este cu totul excentricã, admiþând, totuºi, cã documentarea s-ar
fi fãcut rezonabil (ceea ce însã nu prezintã nicio garanþie).
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Dar ºi descrierea acestora este atinsã de un comic invo-
luntar, demn de un clasic al poveºtilor împrumutate din folclor.
„Descriere“ ar fi, însã, o pretenþie extravagantã cãci, în fapt, totul
este o copiere purã ºi simplã dupã tipicele prezentãri propagan-
distice ce se fac în mod curent de cãtre agenþi imobiliari fãrã
scrupule ce existã pretutindeni în lume, ºi, deci, ºi în Occident.
Aici ar fi greu a se despãrþi „spiritul universal de ºmecherie“ ºi
ignoranþa în meserie ºi, prin urmare, ne rãmâne numai senti-
mentul cã realitatea ºi povestea ei sunt douã noþiuni din lumi ce
nu comunicã. Bineînþeles cã rezultatul indicã în „autor“ pe un
descendent al avangardistului Urmuz care nu clipeºte niciun
moment atunci când ne înfãþiºeazã „un castel, în Italia, la Roma“
întins pe fabuloasa geografie a 100 mp construiþi, living room,
douã bucãtãrii, douã dormitoare, o baie, având, deci, suprafeþe
de odãi ºi chiar numãr de încãperi ce se comparã cu un aparta-
ment din cartierul bucureºtean Pantelimon.

Cea mai amuzantã parte din acest galimatias tipic pentru
„gândirea româneascã de azi“ (care însã nu-i nici „gândire“ ºi nici
„româneascã“, este o purã încropire creolã, fãrã timp ºi loc) este
fãrã nicio îndoialã „analiza“ pieþei de „vile“ din Bucureºti. Cam toate
aiurelile ce stãpânesc în jurnalismul dâmboviþean facil se gãsesc
aici, începând de la imposibila „noþiune“ miticã a „vilei“ despre care
toþi vorbesc cu gura plinã însã nimeni nu o defineºte (astfel încât
„vilã“ devine orice clãdire, veche sau nouã, de o anumitã dimen-
siune ºi nici atât). Urmeazã, bineînþeles, documentarea care, de
regulã, se fãcea ieri prin citire de anunþuri de paginã de micã
publicitate ºi azi prin cãutare pe Internet cu motorul Google (noua
„iarbã a fiarelor“ a jurnalistului ce scrie grãbit ca de frica morþii),
întinzându-se astfel istoriile aproximative de la agenþii imobiliari
aproximativi (de obicei personaje famelice, crescute în aparta-
mente de bloc ºi instruite prin citire de ziare cu vedete ºi vizionare
de filme cu bãtãi) la ziaristul de ºcoalã nouã, a cãrui conformaþie
intelectualã nu-i diferitã cu nimic de sursa lui documentarã. Astfel
încât felul cum se descrie geografia vânzãrilor de vile bucureºtene
devine o halucinantã hartã de ficþiune, arãtând o ignoranþã în
materie de oraº ce aparþine cu siguranþã unui urbanizat recent
ce se încãpãþâneazã sã nu ºtie nimic despre oraºul unde vieþuieºte.
Aflãm, deci, cã aici ar exista, pe lângã „cartierul Primãverii“, ºi
un „cartier Herãstrãu“ (inovaþie ce ar trebui explicatã, fiindcã acest
„cartier“ nu existã decât în aceastã minte); apoi cã „vilele“ cele
mai scumpe s-ar afla în „cartierul Izvor“ (unde? ºi de ce?) iar între
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cele noi — în „Bãneasa“, ce se confundã fãrã nici cea mai micã
îndoialã cu oraºul de miliardari, dar „fãrã nume“, cãruia i se mai
zice câteodatã „Pipera“.

Alte noutãþi în aceastã materie nu aflãm ºi, evident, lipseºte
orice fel de concluzie cãci suntem în „presa bulevardierã din
Bucureºti“, la porþile Orientului, unde — cum se zicea odinioarã —
„totul este luat în uºor“.

(„Monitorul Imobiliar“ din 21 Iunie 2007)

„N-AVEM LEGISLAÞIE!“
Pe la jumãtatea lui iulie 2007 înainte de a pleca la Londra

într-o documentare, m-a împins „cine nu trebuie invocat“ sã privesc
câteva minute la o emisiune de televiziune din acelea pe care,
atunci când le urmãreºti, nu ai decât sã invoci formula abisalã
a lui Trãznea: „curat meºteºug de tâmpealã“.

Era, de fapt, un fel de reportaj cu început în registrul cru-
zimii ºi încheiat în acþiunea ancilarã de ºters hainele cu peria ce
caracterizeazã de o mulþime de ani punctul de vedere a ceea ce
astãzi se cheamã „televiziune publicã“, o anexã a propagandei
oficiale unde trebuie inclusã ºi secta „intelectualilor de meserie“.
Reporterul, un bãiet cu lecturi de ziare de cancan ºi cu o spoialã
de culturã fãcutã pe puncte, se gândise cã „tema parcurilor din
Bucureºti“ ar putea sã intereseze „poporul“ care ar fi sensibil la
astfel de subiecte cu aspect critic prin care „sã ratãm cã dãm
în ei“. Dar abia dupã ce emisese câteva cifre ºi procente — în
orice caz scandalos de scãzute ºi care ar fi contrazis flagrant
pe mai-marele oraºului ce susþinuse, fãrã a clipi, cu alte câteva
sãptãmâni mai înainte cã avem mai multe „spaþii verzi“ decât
Parisul — reporterul „colþos“ se opri în biroul prefectului, o duduie
cu un falacios aer intelectual creat de ochelarii dreptunghiulari
de inspiraþie Alain Afflelou. Aici, în loc de interogatoriu pornind
de la cifre precise, urmã o dizertaþie a dregãtoarei în tema „par-
curilor din Capitalã“, unde nu ar exista decât „trei“ (cãci despre
acestea ar avea dumneaei cunoºtinþã) ºi în restul suprafeþelor —
numai „spaþii verzi“. În acest nou tip de gândire teologalã, unde
ce nu se denumeºte într-un anumit fel nu existã, nu ai parc dacã
nu îi dai aceastã denumire iar modificarea de nomenclator nu o
poþi face fiindcã nu te lasã legea.
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Acelaºi mod de a vedea lucrurile mai auzisem ºi la un vicepri-
mar de Bucureºti care, fiind scos în faþã ori de cate ori se pro-
duc inundaþii, furtuni ºi nãpaste, a devenit un soi de „profesionist
al dezastrelor“ ºi a cãrui vorbã obsedantã era, într-o emisiune
de radio unde îl întrebam despre dezastrul fondului imobiliar inter-
belic — aºa cum trebuie sã întrebe plãtitorul de taxe pe funcþionarul
public ce îºi câºtigã pâinea din banul meu: „nu avem legislaþie“. 

Explicaþia, amestec de ºmecherie balkanicã ºi de conser-
vatism birocratic, era întâmpinatã slugarnic de reporteri ºi atunci
ºi acum, rezultând cã, în infinitul istoriei universale, peste noi s-a
aºternut blestemul lipsei de legi bune uitându-se metoda „þãrã-
neascã“ dupã care dacã legea nu-i bunã, atunci ea trebuie schim-
batã ºi punctum. Mai în toamna trecutã când o colegã a celor
douã personagii evocate aici s-a gândit cã nu va dãuna „mediu-
lui“ (un domeniu ce pãstorea cu efecte ridicule) dacã, „prin lege“
se va putea construi în parcuri „redobândite“ orice poftesc
„redobânditorii“, nici nu a mai invocat lipsa de „celeritate“ a pre-
schimbãrilor legislative ºi ceea ce trebuia „sã se dea, s-a dat“
cãci aºa era ordinul de la Împãrãþie.

(„Monitorul Imobiliar“ din 26 Iulie 2007)

„SECETA“ SPOREªTE „NEVOIA DE VILE“???
Douã fete, probabil începãtoare în meserie (cãci nu par sã

se fi exprimat pânã astãzi în materie de „imobiliar“) se chinuiesc
într-un ziar nou de afaceri sã convingã asupra efectelor secetei
care, în limbajul previzibil al „jurnaliºtilor de ºcoalã nouã“, va arun-
ca piaþa terenurilor agricole în aer, producând vânzãri nesperate
ºi, deci, fiind o sursã de chilipiruri.

Alcãtuirea redactatã la mai multe mâini ºi, evident, douã
computere (cãci nu existã jurnalist de acest calibru care sã nu
se simtã bine fãcând documentarea cu motorul de cãutare
„Google“) începe într-un stil doct, continuând „evaluãrile“ de preþ
ce se plãtesc pentru un hectar în Vaslui, Teleorman ºi Banat,
întocmite de ziarul în chestie (deºi sunt luate ad-litteram din „Mo-
nitorul Imobiliar“, de unde nu se citeazã de obicei dar, vorba cuiva,
„se serveºte“). Dupã aceastã muncã de cercetare ºtiinþificã obosi-
toare, urmeazã câteva citate cu funcþie de susþinere, cãci nu existã
articol scris pe colþul mesei care sã uite sã înghesuie la un loc
ºapte-opt vorbe grifonate în fugã în vreme ce se recepþioneazã
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prin telefonul mobil „opinia specialistului invitat“. Argumentele culese
sunt aiuritoare, invocând pe rând „sãrãcia þãranului“ ce îl deter-
minã sã vândã datoritã secetei ºi chiar sã scadã preþurile de teren
agricol (deºi nu se înþelege pânã unde s-ar mai putea scãdea)
ori, fãrã nicio legãturã serioasã cu tematicã, o aºa-zisã diminuare
a suprafeþelor cultivate ce devin obiectiv pentru „investiþie“ ºi „con-
strucþii“. În sfârºit, între teoreticienii cu greutate apare ºi numele
d-lui Culiþã Tãrâþã, prezentat în felul unui latifundiar sud-american
(ceea ce mai mult ca sigur cã nu este) cãci autoarele nu clipesc
atunci când îi atribuie acestuia proprietãþi funciare de circa 60.000
de hectare, confundând, de bunã seamã, „proprietatea“ cu „arenda“.

Toate acestea slujesc în a se obþine încheierea ca fiind secetã
ºi sãrãcie, terenul agricol va scãdea ca preþ fiind utilizat mai
degrabã pentru „proiecte rezidenþiale“; însã de câºtigat vor câºtiga
„strãinii ºi agenþiile imobiliare“, acestea de pe urmã în chip de
veºnic þap ispãºitor.

Articolul este un galimatias perfect care nu cuprinde decât
frânturi de idei de strânsurã ºi aº fi zis cã dãuneazã dacã nu aº
ºtii cã þãranul are altã treabã decât sã citeascã ziare de acest
soi iar cei ce „fac afaceri“ ºtiu mai bine decât douã navigatoare
pe Internet cum se prezintã situaþia de pe teren. Totuºi, câteva
corecþii trebuie fãcute.

Întâi de toate, ideea cã preþurile (eterna obsesie a jurna-
listului mãrunt) vor scãdea nici nu se poate pune în discuþie fiindcã
„nu mai au pânã unde sã scadã“. Atunci când, pentru un hectar
de teren se plãteºte în Câmpia Românã atât cât pentru câteva
sute de butelci (nu multe!) de Coca-Cola rezultã ori cã þãranul nu
ºtie ce însemneazã pãmântul (ceea ce este absurd) ori cã lumea
ºi-a pierdut orice reper realist. Argumentul „sãrãciei“ cade ºi el
tocmai fiindcã printr-o vânzare nu se rezolvã nimic iar douãzeci
de milioane ce s-ar obþine pentru un hectar ar fi oricum prea
puþin „ca sã merite“. „Secetã“, ori ani dramatici ºi fãrã producþie
(uneori în ºir), am mai avut iar recoltele nu sunt compromise decât
pentru anumite categorii de culturi ºi, de fapt, pentru regiuni de-
finite, fãrã sã aibã un caracter general, de altminteri inimaginabil
la noi, unde „þara e mare“. În sfârºit, nici nu meritã vreun comen-
tariu stãruitor concluzia unui gânditor al naþiei — citat fãrã nicio
nuanþã — dupã care în loc de grâu ºi porumb ar apãrea „proiecte
rezidenþiale“ fiindcã este evident cã nevoia de vile este depãºitã
de nevoia de pâine. Însã acestea sunt perspectivele orãºeanului
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ce cunoaºte realitãþile din citit ºi nu din trãit, se orienteazã dupã
zvonuri ºi pentru care vaca este un desen într-o carte de zoologie.

(„Monitorul Imobiliar“ din 1 August 2007)

„AVEREA BISERICII“
Un post de televiziune reputat pentru rãutãþile periodice

difuzate contra „Bisericii“ prin osârdia unui rãspopit ranchiunos,
câþiva redactori aproximativi de la un ziar financiar ºi un aºa-numit
„analist imobiliar“ cu aspect de clochard ieºit dintr-un somn noc-
turn de sub poduri, s-au chinuit recent la o emisiune de ºtiri sã
denunþe „avuþiile Bisericii“, în felul practicat prin 1950 în ziarul
„Scânteia“ de rãposatul Brucan. Fiindcã trãim într-o þarã unde
hoþia a devenit aproape o politicã oficialã ºi învârtelile iau pro-
porþii ce cresc de la o zi la alta ºi nu dau semne cã ar înceta
vreodatã, astfel de „documentare“ par a fi, chiar ºi atunci când
se reazemã pe argumente, o simplã apã de ploaie ce nu intere-
seazã pe nimeni; însã foamea popularã, de scandal ºi instinctele
sangvinolente ale unui ºir de hiene mãrunte produc câteodatã
emoþii ce nu îºi au locul într-o societate aºezatã însã cresc scãlâmb
la noi, unde maladiile de ciclu istoric par sã devinã cronice.

O astfel de agitaþie este inutilã cãci de fapt, „averile Bise-
ricii“ — aºa cum sunt evocate de aceastã echipã de ignoranþi în
rechizitoriul scris în limbaj rezultat dupã o alfabetizare aproxima-
tivã — nu sunt decât niºte mici afaceri cam de felul celor ce se
desfãºurau aici în deceniul anterior. „Acþiuni la societãþi comerciale“
în valoare de cam un milion de euro, încasãri din „spaþiile de cazare
pentru români ºi strãini la mânãstiri“ (citez, spre a se observa
„limba de metal a gazetarilor de ºcoalã nouã“) cam de aceeaºi
anvergurã — iatã cifre care poate cã par uriaºe câte unui mânu-
itor de condei cu foamea în gât însã sunt obiºnuite ºi chiar minore
în perspectiva celor ce ºtiu ce înseamnã banii ºi îi mânuiesc cu
adevãrat. Dacã acestea sunt „averi“, atunci ce s-ar mai putea
zice despre Vatican, a cãrui opacitate în materie de finanþe este
nu doar notorie ci ºi remarcabilã prin strategii, penetraþie ºi, în
fond, eficacitate.

Abia dacã în materie de imobiliar, unde exemplele totuºi nu
erau deloc abundente, sã fie vorba de cote ceva mai rãsãrite.
Aici însã „dezvãluirile“ iau forme întru totul halucinante ce se
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reazemã pe un fel de proces istoric al ideii de „redobândire“ care,
însã, subînþelegem ca fiind de înþeles pentru particulari, instituþii
diverse ºi orice alte culte, ar fi condamnabilã întrucât îi priveºte
pe ortodocºi. O „redobândire“ ar fi, astfel, ºi „Hotelul Lebãda“
(pe insula mânãstirii Sf. Pantelimon) despre care aºa-numitul „ana-
list“ produce o evaluare ce pãrea enormã comentatorilor: „com-
plexul“ ar face vreo 15 milioane de Euro, cifrã scandaloasã deºi
nu-i decât cam cât a opta parte din cele peste o sutã de mil-
ioane primite cadou de un „redobânditor de meserie“ sub formã
de „parc devenit construibil“. Alte redobândiri ar fi „terenurile ºi
pãdurile“, acestea de pe urmã incluzând, dupã vorbirea de stil
ebrietar a „dezvãluitorilor“, ºi „pãdurile Bucovinei“ care ar aparþine
„Patriarhiei“. Ele s-ar ridica la o impunãtoare întindere de 190.000
de hectare ºi ar valora 500 de milioane de Euro. Patru vorbe,
cinci minciuni! Ceea ce descriu membrii micului pluton de asalt
nu sunt „pãdurile Bucovinei“ ci „Fondul bisericesc ortodox“ care,
rezultând din exproprierea de cãtre austrieci a mânãstirilor ºi bi-
sericilor din regiune, nu a fost cedat nici pânã astãzi de Statul
român ºi, pânã nu se taie tot ce se poate tãia de cãtre bandele
specializate în aceste acþiuni, nici nu va fi dat înapoi.

„Fondul Bisericesc ortodox“ este, însã, cam de ºase-ºapte
ani obiectul unui scandal ce revine periodic în ziare deºi tema
este întotdeauna tratatã într-un mod stupid ºi necalificat iar în
aceastã materie m-am exprimat încã din 2001 ºi am publicat ºi
o cãrticicã unde existã evaluarea citatã de autori (evident, fãrã
sã menþioneze nicio sursã). Inutil sã mai spun cã însãºi estimarea
de valoare, aºa cum am fãcut-o demult, nu mai este actualã ºi,
deci, nici nu trebuia folositã. Dar ca sã impresioneze „prostimea“
ne-informatã ºi sã dea sentimentul cã avem în „Bisericã“ pe niºte
odioºi vampiri ce sug sângele poporului, noile „gãrzi roºii“ nu au
niciun fel de ezitãri. ªi aceasta — în vreme ce un fantomatic „sta-
tus romano-catolic“ a primit în Ardeal averi despre care nici nu
avea cunoºtinþã, palate transilvane ce valoreazã „bani adevãraþi“
s-au dus pe Apa Sâmbetei luate de cine vrei ºi cine nu vrei iar
Ceahlãul devine în loc de munte sacru — o afacere de familie cu
acte scoase din vremea lui Pazvante Chioru ori nici atât.

(„Monitorul Imobiliar“ din 2 August 2007)
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ANTOLOGIA MINCIUNILOR SFRUNTATE:
„DISPARE MAGAZINUL DE CARTIER“
În câteva ziare de la Bucureºti — care fac de obicei propa-

gandã uºuraticã însã probabil cã nu gratuitã — apare periodic o
aiurealã formulatã întotdeauna pe un ton doct de câte un „autor
recent“ care, manifestându-ºi adeziunea pentru „modernizarea
prin mall-uri“ (noua pasiune a noilor „vite de pripas“), prevesteºte
în tonuri apodictice „dispariþia magazinului de cartier“. Ca întot-
deauna, nu lipsesc de aici ideile creole curente între care „ali-
nierea la modul de viaþã occidental“, „civilizarea“ ºi alte gugumãnii
de acelaºi fel au locul de cãpãtâi ºi poate se ºi impun în minþile
mai puþin organizate.

Alteori, formula genericã devine „dispariþia micului comerþ“
care, de bunã seamã, ar fi lichidat de „marile lanþuri“ ºi de super-
magazine, ceea ce însemneazã de fapt aceeaºi Mãrie cu altã
pãlãrie.

Deºi atât de stãruitor invocatã, aceastã schemã socialã nu
se confirmã însã nicãieri cãci peste tot, în Europa, „mic-gross“-ul
este o afacere, adesea controlatã de emigranþii harnici (maghre-
bini — la Paris, turci — în Germania ºi în Austria, indieni ºi nepalezi
— în Londra etc), dar constantã ºi stabilã, la nivelul ei mediu lip-
sit de câºtiguri uriaºe dar ºi fãrã fluctuaþii primejduitoare.

Oriºicum ar fi, pentru mine, care cãlãtoresc mult ºi cunosc
îndeaproape „marile capitale“, lectura acestor bizarerii emise de
oameni care probabil cã — dupã ce s-au aºezat în Bucureºti — nu
au ieºit mai departe de Chitila nu conteazã cãci, fiind simple „fic-
þiuni ideologice“, nu se confirmã la comparaþia cu realitatea. Pe
aceasta o cunosc direct iar detaliile ce decurg din aceastã temã
le cunosc „biograficeºte“. 

În Bruxelles, de pe bulevardul Ansprach — unde locuim de
obicei — ºi pânã în Grand Place se gãsesc nenumãrate maga-
zine de dimensiuni mici iar noaptea ºi duminica, pe o razã de
cam douã sute de metri, se aflã cel puþin 3-4 magazine „cu de
toate“, unde ºi la ore târzii gãseºti fructe, lapte, pâine, brânze-
turi, apã mineralã ºi cam tot ce trebuie într-o gospodãrie ca aport
elementar. Indieni, turci ori arabi, vânzãtorii — de regulã „patroni“ —
sunt sãritori, amabili ºi atenþi.

La Londra, unde preferãm Russell Square, cu împrejurimi
calme ºi cu British Museum în apropiere, nu existã nicio grijã
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dacã ziua sau noaptea e nevoie de alimente, fructe, þigãri ºi orice
alte mãrunþiºuri gospodãreºti. Pe „turcul nostru“ din Viena, care
þine un magazin deschis zi ºi noapte în apropiere de Kartner-
strasse, îl revãd cu plãcere ori de câte ori petrecem câteva zile
în oraº cãci, locuind de obicei în apropiere de Operã, nu e nevoie
decât de o scurtã plimbare în cartier pentru a cumpãra o fruc-
tã ºi un lapte ºi ca sã mai schimbãm o vorbã despre jucãtorii
de football din România cãci omul, ca orice turc, este pasionat
dupã acest sport ºi îi iubeºte pe Hagi ºi pe Lucescu. Nu altfel
reacþioneazã ºi doi algerieni, soþ ºi soþie, care þin magazinul din
Ilot, în Rue de la Huchette, ºi de unde — fiindcã e foarte în apropiere
de hotelul nostru de vis-a-vis de Notre Dame — cumpãrãm cam
tot ce ne trebuie în timpul petrecut la Paris.

La Madrid, strãzile „Centrului“ sunt împânzite de „magazine
mici“; ca, de altfel, ºi la Barcelona, unde am fost mirat auzind
vorbã româneascã la o prãvãlie micã, deschisã ºi noaptea, în apro-
piere de Teatrul „Lyceu“, la câþiva paºi de Rambla de Catalunya.

De fapt, acestea nu sunt situaþii întâmplãtoare ci „tipicul“
iar ideea cã ar fi „magazine turistice“ pentru uzul industriei cãlã-
toriei — dacã ar apãrea — nici nu poate fi invocatã cãci ar fi abisal
de stupidã. În fond, societãþile aºezate trãiesc prin colectivitãþi
definite care fiind „sate“ ori „cartiere“, au un caracter comunal
precis ºi instituþii complete între care magazinul local se menþine.
Însã pentru câtã vreme? Atâta vreme cât vor fi „comunele“. 

(„Monitorul Imobiliar“ din 9 August 2007)

ALTA MINCIUNA DESGUSTATOARE:
„NORMELE EUROPENE ÎN MATERIE

DE BIROURI“
Între multele teme conspectate spre amuzament sau, dacã

va fi cazul, pentru o corecþie produsã când o sã-i vinã vremea,
se aflã ºi una invocatã destul de des, tratând despre aºa-zisele
„norme europene“ privitoare la birouri. Acestea, îºi închipuie gân-
ditorii bucureºteni în materie de imobiliar, nu ar avea îngãduinþa
sã funcþioneze decât în „blocuri înadins construite“ (renumitele
„centre de afaceri“, cum se numesc aici) ºi în niciun caz în orice
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alte pãrþi cãci altfel erezia s-ar lãsa cu penalizãri. Iatã, de altfel,
ºi un extras tipic din aceastã filosofie aproximativã care, însã,
creeazã curent de opinie în masele credule ce trateazã aseme-
nea aceste aberaþii ca o axiomã: Cererea de spaþii de birouri va
creºte anul acesta ºi în 2008 în principal ca urmare a aplicãrii
normelor Uniunii Europene, ce impun firmelor sã se mute în clãdiri
specializate de birouri, ar fi declarat „cutãricã“ unui ziarist ce îi
înregistra cuvintele cu religiozitatea practicatã în ºedinþa de la
ºaman.

Recitind aceastã aiurealã recent, la Paris, într-o bibliografie
electronicã de uz posibil în viitor, m-a umflat râsul. Privind de la
fereastra odãii unde scriam — în Rue de Caumartin, din cartierul
La Madeleine — nu vedeam decât blocuri haussmaniene ori ceva
mai recente unde coexistã, fãrã sã se supere reciproc, locuinþe
ºi birouri. Nici pomenealã, aºadar, de „norme europene“ (o no-
þiune cu aspect sacrosanct pe Dâmboviþa cea leneº curgãtoare,
îndemnând ºi la o lene de gândire).

Mai mult decât atât, la Viena nu se considerã bine cotat
în materie de imagine decât cine primeºte vizitatorii în birourile
situate în clãdirile cu aspect impunãtor, din epoca imperialã, unde
mulþimea de cabinete, „oficii“ ºi „sedii“ (cum se zice la Bucureºti)
uimeºte pe neofitul de la noi care nu a trecut de Crevedia nici
mãcar cu imaginaþia iar la citit întâmpinã greutãþi.

Acesta însã repetã obsesiv refrenul dezgustãtor al „normelor
europene“ ticluite dupã cum îi stabileºte stãpânul. Cãci dacã motivul
acestor bizarerii — uneori de neiertat — ar fi doar ignoranþa ºi
reaua ºtiinþã de carte s-ar mai putea trece cu vederea dar la
noi cine nu este atins de „stultiþia“ este în proporþie ridicatã ticã-
los (ºi, uneori, conjugã amândouã pãcatele). Astfel încât nume-
roase din aceste fabulaþii au explicaþie într-un propagandism
deºãnþat care nu aparþine unor „jurnaliºti“ (cum se închipuie aseme-
nea personagii aproximative) ci unor sluguºoare mãrunte de antre-
prenori cu dare de mânã ce stabilesc sensul opiniei ºi orânduiesc
campanii executate umil. 

(„Monitorul Imobiliar“ din 14 August 2007)
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VÂNZAREA INSTITUTELOR DE CERCETARE
— O „AFACERE DEªTEAPTÃ“, O

„ÎNVÂRTEALÃ“ SAU O PIERDERE DE
MULTE SUTE DE MILIOANE DE DOLARI?

Într-o recentã emisiune de ºtiri de televiziune, un reporter —
sfãtuit vizibil de „specialiºti iniþiaþi“ — fãcea un scurt recensãmânt
triumfalist al „afacerii cu terenuri“ rezultate din vânzarea de insti-
tute de cercetare în vederea lichidãrii clãdirilor ºi înlocuirii lor cu
„dezvoltãri“ ºi, evident, „blocuri de birouri“; bolile epocii. ªi spre
a convinge cã Statul nu greºeºte când vinde instituþiile cu aparenþã
nefolositoare — prin tradiþionala maºinãrie de învârteli denumitã
AVAS — „formatorul de opinie“ convoacã ºi pe un „activist de imo-
biliar“ (devenit deputat) sã-ºi dea cu pãrerea ºi sã întãreascã impre-
sia ultra-pozitivã care trebuia obþinutã neapãrat. Cãci în materie
de propagandã niciun element nu este lãsat deoparte: nici „autori-
tatea profesionalã“ a dãtãtorului cu pãrerea, nici invocarea va-
lorilor „de piaþã“ ce par foarte ridicate (dar sunt simple „pourboire“-uri
faþã de nivelul de aiurea) ºi, în cele din urmã, nici pronunþarea
de sume cu aspect ºocant. În aceastã materie, zice reporterul,
Statul deºtept ar câºtiga 43 de milioane de euro — o cifrã ros-
titã cu o intonaþie fluctuantã, de tremolo gâtuit de emoþii (o reacþie
de bãiet pentru care 10.000 de dolari este o avere). Însã nimic
despre „cât se va cere“ de fapt (de bunã seamã — mult mai puþin
ºi „se va obþine“ mult mai puþin) atunci când, foarte curând, ast-
fel de „obiective“ vor apãrea „pe piaþa gris“, aºa cum apar toate
chilipirurile puse deoparte pentru când va veni momentul ºi, dupã
o licitaþie desfãºuratã în felul unei piese de teatru (cu actori sta-
biliþi atent), se va afla odatã, târziu, cine ºi ce construieºte.

Ideologia lichidatorismului nesãbuit, ce transformã în „afacere
imobiliarã“ orice se poate închipui, nu mai este, bineînþeles, o
noutate în þarã unde „privatizarea“ îmbrãþiºatã ideologic a nenoro-
cit nu doar o generaþie de români ºi i-a alungat din þara lor dar
a îmbogãþit felurite personagii aproximative ce petrec week-endurile
la Milano ºi îºi beau cafeaua la Tour d’Argent din Paris. Uimitoare
este, însã, iresponsabilitatea de a proceda cu totul altfel decât
se procedeazã în orice societate aºezatã unde oricât ar fi „furia
privatizãrii de întinsã“ (cãci „epoca“ o cere) nu se fac atâtea ges-
turi prosteºti câte se fac la noi. La noi, deci, se vând „institute
de cercetare“ (care, astfel, dispar definitiv, cãci „toacã banii de-
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geaba“), transformându-le într-un vast teren imobiliar, adicã „golind
locul“, cum se zice cu cinism.

Dar aceste evenimente bizare se produc la Bucureºti toc-
mai atunci când China cheltuieºte peste 200 de miliarde de dolari
(din rezerva totalã de 1300 de miliarde) pentru a cumpãra la-
boratoare, companii de cercetare ºi orice priveºte acest sector,
în orice punct din Europa. Sunt aºa-numitele PME, incapabile de
a se finanþa fiindcã sunt abandonate cam de un deceniu ºi jumã-
tate (în genul celor de la noi) de proprietarii de companii avizi de
câºtiguri imediate ºi dispreþuitori ai „cercetãrii“ care nu aduc în
imediat decât cheltuieli. Însã nu pe termen lung, când de fapt
se câºtigã; ºi se câºtigã mult. Rezultã cã noi, lãsându-le în para-
ginã, am procedat în manierã „occidentalã“ fãrã însã niciun fel
de câºtig iar acum procedãm în stil dâmboviþean, bucurându-ne
cã vom primi câteva milioane de euro, nu vom mai avea „cerce-
tare“ (adicã „dureri de cap“) ºi o sã vindem „prietenilor ºi acoli-
þilor“ în loc sã facem afacere solidã, cum „Europa“ nu se sfiieºte
sã facã, lipsitã cum este de orice prejudecãþi. ªi aceasta se chemã
aici „afacere triumfalã“, fãcutã de un Stat deºtept.

(„Monitorul Imobiliar“ din 15 August 2007)

LUXUL COSTÃ: O VILÃ DE ÎNCHIRIAT
LA SAINT-TROPEZ PENTRU O LUNÃ

„FACE“ CÂT UN APARTAMENT LUXOS
ÎN BUCUREªTI

În câteva ziare ce se îndeletnicesc cu vieþile tocãtorilor con-
temporani de bani ca ºi în unele reviste colorate despre care
nimeni nu ºtie cu ce bani se editeazã ºi mai ales cu ce scop pre-
cis, apar de cum dã cãldura ºiruri de relatãri privind „vacanþele
milionarilor“ care, la noi, par sã aibã o destinaþie canonicã: cei
mai mulþi nu se simt bine decât la „Saint Tropez“. Astfel de istorii
ce se considerã cã ar interesa pe cineva apar, desigur, ºi astãzi,
fiind pigmentate cu câte o micã descriere de jaf ce te þine cu
pumnii strânºi de emoþie sau cu aluzii la dregãtori cu anumite
contacte de penumbrã ce îºi „sparg“ milioanele pe Coasta de Azur.
Indiferent dacã acestea sunt simple fabulaþii ori dezvãluiri ce incen-
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diazã anumite biografii, fascinaþia temei rãmâne ºi subiectul stãruie
în mitologiile curente.

Cum de obicei vacanþele se petrec nu „în casa proprie“ (cãci
ruºii ºi englezii dicteazã pe Coasta de Azur în materie de pro-
prietãþi, de fapt „ei cumpãrã“), nu-i fãrã rost sã ne lãmurim ºi
privitor la preþuri: cât, deci, costã o casã de închiriat la Saint
Tropez?

La o repede privire, s-ar putea zice fãrã nuanþe: „ºi mult,
ºi puþin“. Puþin costã dacã nu este „o vilã“ ci un apartament, de
felul unuia care, situat într-o casã de oraº (cu mic „sejour“, o
camerã, anexe ºi balcon), te face sã scoþi din buzunar 4700 de
euro lunar, pentru „vârf de sezon“ care ºi aici se socoteºte a fi
în iulie ºi august. Altul, cu o camerã suplimentarã, aproape cã
dubleazã preþul, solicitând plãþi de 5760 de euro în iunie ºi sep-
tembrie însã 7200 în miezul verii.

Sunt, însã, sume incomparabile cu ceea ce însemneazã
„mult“, ce se plãtesc, bineînþeles, pentru „poziþie“, þinutã, echipa-
mente ºi, pânã la urmã, confort. Uneori cotele ridicate produc
ºoc prin valorile privite în absolut ºi la Bucureºti ar fi uimitor sã
se afle cã pentru un „bastide provencale“ (clãdire tradiþionalã în
spiritul locului, cu 5 camere dar ºi cu „tot ce este de trebuinþã“)
chiria într-o lunã de varã poate ajunge pânã la 120.000 de euro,
adicã un preþ de cumpãrare pentru un apartament românesc
foarte râvnit la noi ºi situat central. Cam la tot pasul bursa caselor
de închiriat traduce preþuri în zeci de mii iar „luxul ieftin“ însem-
neazã mult chiar ºi când ajunge la aproape o treime din ceea ce
ar fi „luxul scump“. La Cap Tahiti, de pildã, o proprietate cu douã
grãdini întinse pe aproape 2000 de metri, cu încãperi însumate
la aproape 300 de metri pãtraþi, cu piscinã, anexe ºi atenanse
nu se poate folosi cu mai puþin de 10.000 de euro pe sãptãmânã,
echivalând chiria lunarã plãtitã aici cu o garsonierã cumpãratã
definitiv la Bucureºti.

Mai modestã ar fi o clãdire închiriatã „în sezon“ cu 28.000
euro pe lunã (adicã 4.000 sãptãmâna) ºi în cele trei camere —
fiecare cu baia ei — piscinã în gradina dintre palmieri ºi terase,
ºederea ar putea fi plãcutã. Aceasta s-ar gãsi „nu propriu-zis în
staþiune ci la intrarea în Saint Tropez“, lângã Route des Plages
astfel încât pentru a face bãi de soare va trebui fãrã îndoialã sã
se recurgã la transport cu automobilul.
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Dar în aceste condiþii sunt de preferat mulþimile de vile din
regiune, despre care în versiunile ofertei de agenþie conteazã a
fi tot în Saint Tropez deºi, când se verificã ºi se ia la bani mãrunþi,
se dovedesc simple „case luxoase din satele turistice“ precum
Ramatuelle, Grimaud ori Cogolin, unele fiind adevãrate bijuterii.
Nici banii ceruþi nu ar fi peste mãsurã de mulþi deºi în iulie ºi
august rar se poate afla un chilipir. Într-acolo, de fapt, migreazã
vilegiaturiºtii înlesniþi — însã iubitori de liniºte — care detestã spec-
tacolul bizar al defilãrii „vipurilor“ multinaþionale (o specie nedefinitã
unde încap „copii de bani gata“, rentieri, aventurieri ºi cocote) ºi
adeseori impresioneazã, mai ales serile, aerul cosmopolit din
restaurantele sãteºti cu terase (dar de un lux nebun) unde se
vorbesc toate limbile europene ºi nu se aud manele.

(„Monitorul Imobiliar“ din 16 August 2007)

PROPAGANDA MÃRUNTÃ: „FALIMENTUL
PIEÞEI IMOBILIARE BULGÃREªTI“

Cu vreo câteva zile în urmã, o jurnalistã ce îºi exercita mese-
ria cu acurateþea îngãduitã de vremurile ce le trãim, m-a cãutat
la telefon, întrebându-mã cu voce alarmatã dacã ºtiu ceva despre
„falimentul pieþei imobiliare bulgãreºti“. În primul moment, am luat
totul în uºor însã mi-am dat seama repede cã aceastã formulã
trebuia sã aparã ºi sã capete circulaþie neîntârziatã. Ea corespunde
unei metode ce capãtã tradiþie la noi ºi este consideratã ca fiind
imbatabilã. Cãci pânã abia acum câteva luni, autori de televiziune
cu atitudine tocmitã din strãvechime, dregãtori de diferite grade,
gazetari cu pregãtire tipicã (deci aproximativã) ºi chiar „analiºti
imobiliari“ ce se documenteazã numai prin cãutare cu motorul
„Google“ nu mai pridideau sã ne laude superioritatea turismului
bulgãresc de litoral ºi, când se mai fãcea loc pentru o completare
de sare ºi piper, „oportunitãþile de piaþã imobiliarã“ de la vecini.
Acum pare cã nimic din acestea nu mai existã ºi nu doar cã sunt
pline „comentariile de Internet“ de felurite istorii depreciative despre
mizeria din staþiunile de la Marea Neagrã ºi despre hoþiile „bul-
gãreºti“ faþã de vilegiaturiºti dar amploarea rumorilor negative
ce pãtrund ºi în ziare se simte ºi probabil cã va creºte pas cu pas.

Fenomenul ar fi bizar dacã nu ºi-ar evidenþia schema de
„contra-propagandã“ organizatã. Cãci în loc sã trateze cazul româ-
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nesc dupã cum ar trebui ºi sã se trezeascã la o realitate une-
ori respingãtoare dar corectabilã încã, „mai marii“ de la noi „s-au
orientat“. Rezultã cã temele lor ar fi nu examinarea situaþiei izbi-
toare pe o gamã largã (ce include prãbuºiri de faleze, preþuri mari
ºi servicii rele, climat moral sinistru înteþit de un „manelism“ ce
nu se mai tempereazã etc.) ci „învoielile“ în manierã dâmboviþeanã
în scopul arãtãrii „rãului“ descoperit la concurent.

Aºadar, de la „Bulgaria mirificã“ am ajuns, în condiþii de mic
rãzboi mediatic, la un straniu „faliment al pieþei imobiliare bulgã-
reºti“. Dar de ce „bulgãreºti“ ºi nu americane, unde existã feno-
mene ce prezintã un grad înalt de pericol ºi pentru „pieþele emer-
gente“ cum este ºi cea de la noi? Acesta nu se observã cu ochelarii
monocolori utilizaþi la Bucureºti? Bineînþeles cã nu, fiindcã se
supãrã „stãpânul“ ºi la îndemânã ar fi sã demonizãm numai pe
cel care, în concepþia rudimentarã, ar fi mai slab ºi mai expus
desfãºurãrilor campanistice.

Dezgustãtoare aici nu-i, de fapt, slugãrnicia (care, aici, pare
sã fi devenit în unele medii — a doua naturã) ci lipsa de tempe-
ranþã, excesul nechibzuit „în bine“ ºi „în rãu“. Cãci, de oriunde
am privi starea de fapt, un „faliment imobiliar bulgãresc“ nici nu
poate fi invocat iar cei ce, totuºi, stãruiesc în aceastã exprimare
ignorã în mod vizibil conþinutul acestei noþiuni. Ai „faliment“ atunci
când, dupã o vorbã înþeleaptã, „te întinzi mai mult decât þi-e pla-
puma“ ºi greºeºti calcule, accentuezi cu iuþealã în „dezvoltãri
riscante“ ºi, dacã ai un plan de anverguri mai puþin comune, nu
îl susþii în mãsura ce acesta o cere. Nimic din toate acestea în
materie de „Bulgarie imobiliarã“, sau de „imobiliar bulgãresc de
litoral“, aºa cum se vorbeºte. Câteva „cvartale“ denumite „dez-
voltãri“ sau „arii rezidenþiale“, constând în „condominium“-uri sit-
uate în apropiere de staþiuni mai recente, sau puþinele agregãri
de „case înºiruite“ aflate la pânã în 10 kilometri de plajã, „pe con-
tinent“, acestea nu sunt riscuri ºi nici investiþii masive care sã
prejudicieze în chip hotãrâtor „credibilitatea“, pretinzând sã se
declare falimentul: sunt etape, în fond de anvergurã destul de
mãruntã, ale cãror posibile ºovãieli pot apãrea ºi, uneori, sunt
inerente. Împrejurarea cã vânzãrile nu-s mari ori se amânã apar-
þine acestui gen de afacere care pretutindeni reclamã nu doar
„poziþie“, „conform“ ºi „soliditate“ ci ºi suport sistematic, care existã
— poate chiar exagerat — la sud de Dunãre unde promoþia cãtre
Occident nici nu se poate compara cu cea fãcutã de români, aceas-
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ta — aproape nulã. Aºadar, „amânãri“, „încetiniri“, chiar „stagnare“
nu însemneazã „faliment“ însã invocarea temei când nu este cazul
„înseamnã ceva“. 

(„Monitorul Imobiliar“ din 17 August 2007)

CE ÎNSEAMNÃ 3 MILIARDE DE EURO?
Concluzia emisã acum vreo zece zile de doi mânuitori de

condei ce ar fi calculat în sudori „cam cât valoreazã averea Bise-
ricii Ortodoxe Române“ obþinând cifra de 3 miliarde de Euro, a
pãrut deopotrivã scandaloasã ºi incriminatorie unui numãr oare-
care de cãuzaºi din aceeaºi fãinã, de fapt niºte apariþii famelice
ºi aproximative la fel ca ºi calculatorii. Evocatã când vrei ºi când
nu vrei ºi de cãtre te miri cine ca o dovadã peremptorie de hoþie
dezmãþatã, „uriaºa bogãþie“ se aratã a fi — începând de ieri — de
tot modestã, fãcând complet ridicule opiniile contrare emise, de
fapt, de niºte sãrãntoci mãrunþi ce considerã „suta de dolari“ un
fel de iarbã a fiarelor ce deschide orice uºi.

Cãci de vreme ce astãzi „cel mai bogat român“ deþine o
avere echivalentã (ºi chiar mai mult) cu „averea Bisericii“, câºtigând
în mai puþin de un deceniu ceea ce Bisericii îi rãmâne dupã acumulãri
de mãcar ºase sute ºi ceva de ani de documente conservate,
orice discuþie nu-ºi mai are rostul iar încheierea se poate face
acum în chip net: avem, din pãcate, o Bisericã sãracã, ori mai
bine zis „o Bisericã sãrãcitã“ iar sluguºoarele întãrite în rele ar
trebui sã punã privirea în pãmânt de ruºine deºi evident cã n-o
vor face.

(„Monitorul Imobiliar“ din 29 August 2007)

O ILUZIE DÃUNÃTOARE:
TERENURILE DE MARGINE DE DRUM

Între legendele ce ºi-au fãcut loc în lumea speculanþilor ama-
tori de la noi una mai cu seamã se bucurã de o trecere bizarã
ºi este evocatã pe ºoptite ca ºi cum ar ascunde un secret de
stat cu totul înfricoºãtor: „banii mulþi ce se vor câºtiga din terenuri
de la margine de ºosele“. Contribuie la aceastã notorietate un
complex de împrejurãri alimentat de alianþa neagrã dintre „neo-
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jurnalismul de consum“, agenþii „fãcuþi pe puncte“ ºi tagma „ana-
liºtilor“ cu opera alcãtuitã din citate, o specie a ideologilor de cafe-
nea ce socratizeazã nemilos dar ignorã scrierea sau o detestã;
ºi totul se inflameazã periodic când Ministerul Agriculturii mai face
public câte un fel de raport de unde rezultã cã „terenurile agri-
cole se vând scump“ iar în anumite regiuni — pur ºi simplu incre-
dibil (deºi „tot ce e scump pe hârtie“ nu-i decât „fost agricol“ ºi
actual „poligon pentru dezvoltãri“). 

Indiferent, însã, de motive ideea simplistã a câºtigului fãrã
sã se consume niciun efort atrage ºi tulburã iar ideea cã pe ogorul
astãzi pârjolit de secetã s-ar putea primi, mâine, mari sume de
bani când vor apãrea investitorii face sã le ia minþile foc celor
cu fantezie bogatã ºi un scãzut simþ al realitãþii. În aceastã materie,
este cãutatã „poziþia“ (sau, cum se spune astãzi, în jargonul dâm-
boviþean, „locaþia“) iar „marginea de drum“, unde descalecã „investi-
torii“ este cea mai cãutatã. Dar când auzi felul cum se descriu
viitoare mari desfãºurãri de forþe în locuri dintre cele mai extra-
vagante din aceastã þarã, te cuprinde întâi râsul ºi apoi un sen-
timent de jale istoricã. În aceste ipoteze, cam tot ce este „mar-
gine de drum“ se va popula cu hoteluri ºi moteluri, restaurante
ºi benzinãrii, „parcuri comerciale“ ºi „industriale“ de toatã mâna
dacã nu chiar cu întinse orãºele înºirate pe lângã ºosele ca docurile
în lungul râurilor. Fiind, deci, „zone de dezvoltare clasice“ — cum
se precizeazã în limbaj savant — nu ar mai rãmânea decât sã
aparã plãtitorii ºi, deci, investiþiile iar „deºtepþii“ ce au intuit în
chip iscusit „sensul“ afacerii — sã se umple de bani.

Pe aceastã temã, concluzia este în afarã de orice îndoialã:
„plãtitorii“ vor veni din loc în loc dar în procent atât de minor încât
nici nu meritã a fi calculat iar cei ce pun miza în aceastã spe-
culaþie vor trebui sã cultive orz, porumb ºi grâu ori sã revândã
„pãmântul de culturã“ aºa cum l-au luat, cu un mic câºtig — ori
ceva mai mãriºor mâine — însã fãrã a face „afacerea vieþii“.

(„Monitorul Imobiliar“ din 31 August 2007)

POVEªTI DE HALIMA: CE ªANSE ARE
DONALD TRUMP ÎN ROMÂNIA?

Obsesia româneascã de a ne simþi ºi noi bãgaþi în seamã
se manifestã statornic ºi adeseori ia înfãþiºãri dintre cele mai
amuzante. La câteva luni dupã ce, în ziua de 1 Aprilie, s-a comu-
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nicat iminenta descãlecare la Bucureºti a lui Donald Trump, unul
din „bonzii“ afacerilor imobiliare americane (dar, evident, nu s-a
întâmplat nimic) ºi-au fãcut loc în câteva ziare de azi scurte însem-
nãri ce reiau în forme noi „legenda descãlecatului“ adãugându-i
acum ºi o oarecare carnaþie epicã. În felul ce ni se prezintã, aerul
de frivolitate de paginã de evenimente mondene este izbitor ºi,
în gustul absolutei superficialitãþi de presã contemporanã, lipsesc
nu doar detaliile verificate ci ºi elementare calcule în materia ce
se expune. Cãci întreaga relaþiune are ceva de poveste de ªehe-
rezada care, odatã ce s-ar pune în datele de pe teren, ºi-ar pierde
cu totul farmecul ei folcloric.

Dar fiindcã istoria nu se compune din ipoteze, basme ºi
naraþiuni cu caracter fabulos, o repede examinare de temã ar
sluji, de fapt, la o concluzie ce nu mai poate constitui un „lung
prilej de zvonuri ºi de ipoteze“. Materialul în sine este sumar fiind
furnizat de un afacerist contemporan renumit prin gura bogatã,
care, în stil de confidentã neglijentã, face scãpatã ideea cã „Trump
se va asocia cu el“ spre a ridica împreunã douã clãdiri de cam
50-70 de etaje pe un teren de ºase hectare, „în sectorul doi,
aproape de Herãstrãu“, aparþinând acestui personaj baroc. Alte
detalii, pe lângã acestea ºi o sumarã idee de „promisiune de
afacere“, nu existã, însã ºtirea a fãcut sã ia foc minþile unora,
ca ºi mai deunãzi, în episodul de astã-primãvarã. Indiferent dacã,
la fel ca ºi altele, ºi aceasta e probabil sã fie o „poveste cu cocoºul
roºu“ în genul celor ce plac la nebunie unei populaþii ce se hrãneºte
mai degrabã cu vise, atât cât apare ca detaliu contribuie la o
analizã elementarã dar cu un reazem destul de solid; „afacerea
este o iluzie“. ªi de ce aceasta?

Întâi de toate, fiindcã în Bucureºti, „zgârie-nori“ cu înãlþi-
mea de peste 200 de metri sunt o aventurã ce nu prinde con-
tur nu atât din motivul interdicþiei oficiale (cãci, puþini ºtiu acest
amãnunt ascuns cu grijã, aici nu se poate construi legal decât
pânã la 45 de metri însã, dupã „legea locului“, derogãrile existã
ºi devin regulã) cât mai cu seamã din motive de naturã geolo-
gicã; „solul slab“. Apoi, structura „locului“ agraveazã aceastã situa-
þie generalã cãci „ºase hectare“ pe lângã Herãstrãu, dar „în sec-
torul doi“ nu pot fi, dacã existã, decât teren de luncã prea puþin
întãrit (fiindcã lucrãrile din anii ’30 au înaintat mai puþin cãtre
Lacul Tei) ori, mai plauzibil, o fracþiune din gropile de gunoaie de
la marginea moºiei Floreasca unde, prin anii ’50, s-a ridicat car-
tierul de locuinþe colective în felul înfãþiºat de G. Cãlinescu în roma-
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nul „Bietul Ioanide“. Sunt, deci, motive de luat în seamã spre a
încheia cã, în maniera expusã de „asociat“, mai degrabã nu se
va putea face nimic.

Bineînþeles cã nu am evocat niciun element în materie de
„origine a proprietãþii“ cãci, la noi, astfel de întrebãri sunt sim-
ple detalii atâta vreme cât, precum bine se ºtie, în trei sferturi
din cazurile cu anvergurã mare, a cãuta în documente „mai jos“
de încã un proprietar, doi, devine o sursã sigurã de nevroze.

(„Monitorul Imobiliar“ din 12 Septembrie 2007)

CORECTÃRI: „RESTRICÞIA 112“,
O AIUREALÃ

O varietate a urii faþã de bogaþi este, cu precãdere în dece-
niul recent, resentimentul fãrã de bancher ce se manifestã cu
oarecare intermitenþã la românul tânãr însã existã constituit ºi
lucreazã pe tãcute în felul pânzelor freatice afective. Acesta ilus-
treazã nu doar aversiunea faþã de „stãpânii banilor“ ci, în aceastã
speþã, faþã de „stãpânii caselor“. Cãci la noi, cine are bancã are
casã ºi spre deosebire de alte locuri (unde bancherii depoziteazã
„banii rãmaºi“) aici bãncile au notorietate mai ales în virtutea
mecanismului de credit ipotecar între altele ºi fiindcã românii nu
fac economii cãci nu pot.

Fiindcã astãzi cei ce pot avea o casã fãrã a o lua pe dato-
rie sunt procent infim, ideea însãºi de locuinþã se echivaleazã cu
bunãvoinþa „celui ce dã banii“ iar când acesta ezitã apare o mânie
fãrã cuvinte ºi intraductibilã epic. Atitudinea se observã pretutin-
deni însã devine agresivã ºi capãtã vizibilitate când se traduce
în „opinia de presã“. Mulþi jurnaliºti de azi, fiind tineri, nu sunt ºi
„proprietari“ deºi au obsesia casei iar astfel de frustrãri conduc
nu odatã la un gen de socialism utopic bizar ºi fãrã efect în ordine
practicã.

Înþelegerea însãºi a principiilor sociale se aflã de aceea în
suferinþã ºi aduce în fapt încheieri stupide ºi ridicule prin inadec-
vare. Între acestea, idealul capitalistului filantropic apare adese-
ori. Îl întâlnim în formele cel mai diverse.

Cu puþinã vreme în urmã, o tânãrã — mai mult ca sigur
rãmasã fãrã casã cãci nu s-a putut „califica“ — se încerca într-o
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dizertaþie în tema misterioasã a „restricþiei 112“ despre care,
dacã nu se cunoaºte materia, unii ºi-ar închipui-o ca pe un do-
cument conspirativ ºi mai ermetic decât Tora deºi la lecturã rezultã
cã nu-i decât ezitarea bãncilor de a plãti pentru ipoteca de
cumpãrare de „case naþionalizate“. Descrierea fenomenului se
fãcea, de altimiteri, cu detalii ºi comentariu sec, în mica gamã
de Toulouse-Lautrec.

Dar atitudinea este lipsitã de sens ºi denotã o neînþelegere
a naturii „afacerii“ însã deopotrivã ºi a contextului. Orice „vânzare
de bani“ este o afacere ºi prin urmare ar fi absurd sã vezi în
bancher altceva decât este ºi sã-l imaginezi drept un dãtãtor de
bani cãtre oricine cere ºi are nevoie. Atât cât i se îngãduie, el
îºi face loc spre a-ºi înmulþi banul plasat ºi a câºtiga profit rezo-
nabil, ceea ce ideologiceºte nu se poate condamna. Atâta doar
cã la noi i se îngãduie mult. Într-o þarã unde libertatea nemãrginitã
a jumulelii este aproape doctrinã oficialã ºi unde se confundã „legea
pieþei“ cu „legea socialã“ dezechilibrele sunt mari ºi se vãd în fiecare
moment. Însã aici, în analize precum aceasta, lipseºte ºi exa-
menul precis în materie de circumstanþe. Orice credit ipotecar
nu-i o „ipotecã pe un bun propriu“ ci un împrumut pentru un viitor
proprietar care va putea fi plãtitorul de dobânzi ºi restituiri, dacã
va fi, cãci deocamdatã proprietarul este bancherul ºi de-aceea
acesta îºi ia precauþii ce par atât de baroce, deºi inevitabile în
contextul dat. Cãci la noi tratamentul proprietãþii (nu doar „imo-
biliare“) este, dincolo de refrenele oficiale ori pornite de la gorniºtii
ce nu ºtiu nimic însã au pãreri de tot felul (gen „Sfânta Proprie-
tate“) este o ruºine. Aici, unde niciuna din mãrcile de fabricã vân-
dute în sistematicul jaf premeditat ce s-a denumit cu ipocrizie
„privatizare“, nu a cãpãtat cota de valori ºi nu a contat nimic;
aici, oricine poate întrebuinþa „marca înregistratã“ (ºi devenitã
notorie prin efortul altuia) fãcând furt fãrã ferealã ºi rãmânând
totuºi nepedepsit; aici, unde prin lege se îngãduie „vânzarea bunului
altuia“, te trezeºti cu casa vândutã de câte un balaoacheº com-
plice cu notarul venal ºi cu funcþionarul de cadastru „uns cu toate
alifiile“. ªi încã ºi mai multe. Însã esenþialul stã altundeva. Doc-
trina însãºi este aceea a proprietarilor paraleli, „vechi“ ºi „noi“
ale cãror „acte“ urmeazã „a se compara“ prin procese intermi-
nabile ce ilustreazã sinistrul rãzboi civil în materie de proprietate
imobiliarã ticluit de un fost ministru al justiþiei cãruia i se dato-
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reazã quintesenþa mecanismelor de jaf instituþionalizat. ªi în
aceastã adevãratã disoluþie a proprietãþii, unde nenumãrate
terenuri devin abstracþiune când se studiazã atent provenienþa
ºi „istoria“ proiectatã pe largi pânze unde nu apare nimic, ºi unde
case boiereºti de milioane de dolari ajung pe mâna unor perso-
nagii aproximative ce înºfacã banii dar nu fug în America de Sud
ci continuã învârtelile fãrã fricã de nimic, ºi unde totul aduce cu
un regim de uimitoare realitate formalã, mai poate exista largheþe
de mânã la bancherul ce cumpãrã de fapt pentru debitorul lui?
Cine ºi-ar arunca banii pe fereastrã într-un mediu atât de stra-
niu cum este cel ce ne defineºte pe noi?

(„Monitorul Imobiliar“ din 20 Septembrie 2007)

„CRIZA DE LOCUINÞE“
DECIMEAZÃ POPULAÞIA

Obsesia „crizei de locuinþe“, ce se trateazã campanistic ºi
iresponsabil — ca un fel de temã criminalã de jurnal de ºtiri — de
cãtre jurnaliºti ignoranþi ºi nepãsãtori, va avea, însã, efecte din-
tre cele mai dramatice care astãzi nu sunt decât întrevãzute ºi
aproape deloc analizate iar când ajung pe mâna câte unui „ana-
list“ bun la toate nu-s decât materie pentru mãrunte dovezi de
slugãrnicie socialã care, nu odatã, ajung la un grad de cinism
surprinzãtor. Între acestea, una stupefiazã de-a dreptul ºi me-
ritã un comentariu mãcar succint cãci, pornind de la o intervenþie
în tema „catastrofei demografice“ a unui politician de Dâmboviþa
care se aflã în treabã, ca de obicei, aduce puncte de vedere de-a
dreptul aiuritoare. „Încet dar sigur — zice bizarul comentator —
România va deveni o þarã mult mai încãpãtoare. Motivul: vom
avea mai puþini cetãþeni: cu aproape un sfert mai puþini“. Adicã,
mai pe scurt, fiind mai puþini, va exista ºi „fond imobiliar“ sufi-
cient pentru toþi cei ce astãzi privesc cu jind ºi nu au parte de
nimic. Însã de unde ar proveni aceastã situaþie care, oricât ar
plãcea unora, nu este de tolerat ºi, în loc sã se trateze în viziune
realistã, se „politicianizeazã“ ca de obicei? De la viaþa modernã
care ºi aici este privitã ca un fetiº ºi ca o iarbã a fiarelor dacã
nu chiar ca un fenomen ineluctabil ce nu se poate nici curma ºi
nici încetini. Aceasta face ca sã aparã în istorie ceea ce „analis-
tul“ (remarcat odinioarã — ºi azi chiar — mai ales prin comentarii
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pe „subiect militar“) denumeºte „cuplul modern“ — caracterizat
prin „laicizarea vieþii sociale /../urbanizarea acceleratã ºi redu-
cerea populaþiei rurale, respectiv cu asumarea de cãtre tot mai
multe femei a vieþii profesionale active“. ªapte vorbe, cinci aiu-
reli cãci indiferent dacã explicaþiile se susþin (ºi confirmãrile ar
fi oricum firave), nu judecãþile de constatare au importanþã ci
analiza ºi soluþiile conþinând îndreptãri. Acestea nu existã, ca întot-
deauna. Modelul descris este în chip vãdit o simplã aculturaþie
iar comentatorul — nu un „analist“ cu opinii ºi poate — dacã e capa-
bil — cu soluþii ci un agent oarecare ce legitimeazã un mod de
viaþã propus stãruitor în „periferie“ când acesta s-a dovedit dezas-
truos în „metropolã“. Dar, pe lângã acestea, însãºi ideea „urba-
nizãrii“ ºi a pustiirii satelor e vãzutã cu o nepãsare iritantã când,
la drept vorbind, aci se ascund majoritatea relelor contemporane
privite fãrã cea mai micã rezervã ºi într-o manierã de un „fina-
lism“ dezgustãtor. Fiind evident cã strângerea populaþiei în oraºe
exprimã ideologiile concentrãrii în vederea controlului prin
îndoctrinare ºi consum dirijat (spre deosebire de „risipirea“ pe
teritoriu unde „râul ºi ramul“ creeazã atitudine diferenþiatã ºi op-
þiuni ce nu concordã) rezultã cã mãcar elementarul mediu de
reproducere a muncii ar trebui asigurat aici de cei ce profitã din
acest fenomen. Însã acesta lipseºte. Când priveºti nenumãratele
înºiruiri de oraºe extinse la întâmplare traduse în lume prin fa-
vellas, bidonvilluri ºi sate aproximative invadate de puhoaie de þãrani
sãrãciþi precum în Istambulul anexat prin migraþii de anatolieni
ce nu se mai termina, înþelegi cã, indiferenþa la principiile de echili-
bru social, „Stãpânirea de peste tot“ adoptã metode cinice, care
exterminã ºi dezumanizeazã.

La noi, acest proces este ºi mai puternic (deºi insidios ºi
ocultat) cãci se traduce, între altele, ºi în psihoza colectivã a
sãlaºului. Milioane de tineri care ajung sã viseze la ziua când vor
locui, ca proprietari, o garsonierã semi-mizerabilã plãtitã cu sala-
riul lor fãrã consum în peste douãzeci de ani se stabilesc în oraºe
unde nu doar cã intrã „slugi“ la proprietarii mãrunþi ce stabilesc
chiriile prin vorbe scurte de parcã ar scuipa seminþe, ci trãiesc
într-o neo-iobagie de colectivitate supusã tuturor agresiunilor (de
la „ºantiere nesfârºite“, aer irespirabil ºi aglomerãri de trafic, pânã
la „legea bunului plac de bandã organizatã“) care scot din minþi
cele mai tari caractere, aduc boli vechi ºi noi ºi o deprimare ce
nu se mai înlãturã uºor.
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În aceste condiþii, unde supravieþuirea devine unicul obiec-
tiv, cine se mai poate gândi cu calm ºi în mãsuri senine la „pro-
creaþie“ ºi mãcar la sentimente mai înalte care au fãcut deliciul
cititorilor de literaturã din alte timpuri mai puþin „moderne“? Cãci
nenorocirea principalã este însãºi aceastã „modernizare“ între-
prinsã în sistem tributal de cãtre personagii rapace ºi cu apucãturi
groteºti care stricã însãºi forma clasicã de multiplicare naturalã
a unei populaþii trãind aºezat. Rezultã cã nu doar „dezrãdãcinarea“
masei tinere aduce slãbirea de celulã ºi împuþinarea în numãr
(deºi aceasta va fi cauza de cãpãtâi) ci ºi „ura pentru bãtrâni“,
o formã lugubrã de „condamnare a trecutului“ înveºmântatã în
tehnici subtile de genocid.

În loc sã contribuie la aºezãrile mai bine închegate de ci-
vilizaþie tradiþionalã (ºi fãrã a repeta simetric erorile nesãbuite
fãcute de alþii, în alte geografii), dezvoltând „teritoriul în mod echili-
brat“ (aºa cum se invocã retoric ºi steril în documente de admi-
nistraþie vorbitoare ca sã se afle în treabã), neo-fanariotismul
contemporan — care a dus vinãritul ºi fumãritul la cote incompa-
rabile cu modelul istoric de jaf pârjolitor — se rezumã la priviri
impasibile de stãpân incontestabil; dar un stãpân absurd, ce îºi
ucide vita de la jug.

(„Monitorul Imobiliar“ din 25 Septembrie 2007)

„5000 DE EURO METRU PÃTRAT
DE TEREN ÎN BUCUREªTI;
DAR DE CE NU 10.000?“

În climatul bizar din România, unde cele mai frivole teme
se trateazã cu o seriozitate de adevãrat „casus belli“ iar mate-
ria ce determinã însãºi situaþia noastrã istoricã ºi compoziþia
sufleteascã este uitatã ori dispreþuitã, au trecut aproape neob-
servate câteva concluzii de reuniune economicã recentã, la drept
vorbind complet alarmante. Ca ºi în alte rânduri, secta gulerelor
albe ºi-a dat întâlnirea ritualicã ºi a consumat-o cu superficialitate
— ca o simplã bifã într-un carnet de bal — sub privirile neglijente
ale „jurnaliºtilor“ din categoria lui „reazemã uºi“. Abia vreo câþi-
va s-au învrednicit sã comunice succint câteva propoziþii cu aspect
semi-ezoteric care nu vor sluji nimãnui în a înþelege mai mult decât
ecoul unui reportaj leneº ºi scris pe colþul mesei, la repezealã.
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Senzaþionalismul se observã ca de obicei pretutindeni ºi are drept
ocazie eterna „inflamare a preþurilor“, marota redactorului mãrunt
care azi „nu are subiect“. Însã nici minte, precum se vede din
mica dizertaþie de un ridicol patent, de unde citez: „Piaþa terenurilor
din Capitalã — zice autorul, cu ton doct — a ajuns pe alocuri la
preþuri greu de imaginat, proprietarii cerând pentru un metru
pãtrat de teren 4.000 chiar 5.000 euro. Este vorba despre te-
renuri situate în zonele centrale, precum Piaþa Romanã, Unirii sau
Victoriei, în multe cazuri cererea fiind net superioarã ofertei.“ 

Scandalos aici nu-i însã preþul uluitor de ridicat, aºa cum
crede ziaristul din categoria „ºapte la leu“, cãci, în fond, aceste
numere nici nu existã ca preþ: sunt simple „preþuri de strigare“
ce nu reflectã decât o dorinþã sãlbaticã de „mari lovituri“ ºi de
câºtig rapid ºi, în acelaºi timp, maladia de febre maxime ce zguduie
Bucureºtiul din temelii. Mecanismul e, de altminteri, rudimentar.
Astãzi zic „5000“, mâine, în aceeaºi manierã arbitrarã, retrac-
tez ºi majorez, dublând fãrã niciun argument în ideea specificã
„bucureºtenismului“ cã „nu-i prost cine cere, e prost cine dã“.
Rezultã deci cã dacã mâine vor apãrea — ºi probabil cã apar —
vânzãtori ce vor cere 10.000 de euro pentru câteva palme de
pãmânt, noi vom spune cã preþurile au atins aceastã cotã ºi ne
vom rezuma sã privim fãrã mãcar sumare verificãri sau proces
elementar de gândire, întinzând rãul prin complicitate ori atitu-
dine prosteascã? Aºa rezultã la o privire fãrã iluzii. Cãci din întâl-
nirea „presei fudule“ ºi a „specialiºtilor fãcuþi pe puncte“ apare
imaginea monstruoasã a unui oraº care nu-i decât obiect de „fãcut
bani“. 

Scandalul stã, de fapt, în uºurãtatea în a formula ipoteze
îngrijorãtoare în felul unor certitudini ºi, în ultimã analizã, în a
falsifica în mod voluntar ºi calificat. Cãci „sursa“ nu-i aici un „gurã
cascã“ de pe la ziar ci o cãpetenie de breaslã de notari, care,
în loc sã invoce „preþurile plãtite“ (cãci le ºtie, având „cheia ºi
lacãtul“) ne prezintã „cât se cere“ ca ºi cum „piaþa“ e fãcutã de
pretenþii ºi de legende ºi nu de realitãþi ºi de fapte. Atitudinea
nu mai mirã defel. Astãzi, numãrul celor ce, plãtiþi fiind din „ban
colectiv“ ori din „monopol de breaslã“, nu fac decât aproximativ
ceea ce sunt obligaþi sã facã (iar alþii nu fac deloc) dar în schimb
se amestecã acolo unde nu stãpânesc decât vagul pur, a cres-
cut într-un procent ºocant ºi iritant, ce primejduieºte echilibrul
social, oricum firav. Cazul este tipic dar rãul este fãcut iar mâine,
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un cutare extravagant ºi lacom, se va trezi cã „proprietatea lui
face 12.000“ cãci aºa „a citit la ziar ºi ziarul nu minte“.

(„Monitorul Imobiliar“ din 28 Septembrie 2007)

„RÃZBOIUL CU BULGARII“
A FOST PIERDUT

„Rãzboiul anti-bulgaresc“ în tema turismului de litoral (ºi,
câteodatã, ºi în tema imobiliarã „curatã“, unde vecinii apãreau
drept candidaþi siguri la faliment) luase, de altminteri, în perioada
recentã înfãþiºãri dintre cele mai baroce de unde nu au lipsit
istorisiri senzaþionaliste despre bande de hoþi ce pândesc cu
precãdere pe românii ajunºi la sud de Dunãre în scopul de a-i
deposeda de bani, haine ºi maºini. În acest climat de campanie
— susþinut, însã, în maniera destul de stupidã — tirul de puºti cu
repetiþie (tradus în poveºti despre cât de rele sunt plajele ºi de
scumpã mâncarea) nici mãcar nu mai conta cine ºtie ce. Dar
dupã ce mai bine de jumãtate de an cam toatã presa tradiþion-
al tocmitã n-a mai avut cuvinte sã spumege descriind rãutãþile
ce se petrec „la bulgari“ ºi sã ridice imnuri plãcerilor de Dobro-
gea traduse în manele ºi biºniþari învoiþi cu miliþienii, bilanþul mate-
matic s-a dovedit de-a dreptul dezastruos cãci ºi în aceste teme
„cifrele vorbesc“ ºi confirmã ceea ce se observã în fapt ºi nu ce
scria „la ziar“. Pânã la venirea toamnei, migraþia româneascã
înspre vecini era, faþã de anul trecut, mai mult decât dublã, românii
ajunºi la „Marea Neagrã bulgãreascã“ fiind, în orice caz, mai mulþi
decât grecii ºi decât nemþii, pe care îi depãºesc acum nu doar
procentual ci ºi în valori absolute. „Refuzul turismului de jecmã-
nealã“ ce se practicã la noi se confirmã, deci, iar alternativa apro-
piatã se preferã constant în ciuda publicitãþii nesãbuite ºi a
strãduinþei mai-marilor din ministere în „a schimba imaginea“,
plãtind sluguºoare mãrunte ºi un propagandism de agitatori cu
carte puþinã, dar fãrã sã modifice nimic în conþinut. Însemnã-
tatea acestui eºec este colosalã cãci denotã triumful realitãþii vii
faþã de suprarealitatea de ziar iar soluþia amãgitorilor de meserie
e înþeleasã perfect în inconsistenþa ei de cãtre „prostimea“ care
învaþã sã punã diagnosticul corect. Însã ca întotdeauna nici de
aceastã datã nimeni nu va plãti pentru înºelãciunea instituþiona-
lizatã iar banii vârâþi în buzunare — odatã ce au trecut prin con-
turi ori s-au dat pe sub masã — sunt „buni daþi“. Aceasta, de bunã
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seamã, pânã vara viitoare, când toþi o vor lua de la capãt, aºa
cum s-au învãþat.

(„Monitorul Imobiliar“ din 8 Otombrie 2007)

„CONSUMUL DIRIJAT“ A PÃTRUNS
ªI ÎN MATERIE DE „CASÃ“

Fãrã sã mai mire pe nimeni, la drept vorbind, „toboºarismul“
în materie de gazetãrie se manifestã azi cu o stãruinþã demnã
de o cauzã mai înaltã însã compatibilã cu climatul de depravare
intelectualã de la noi. Iatã, de pildã, un mic reportaj publicitar
apãrut recent în forma — falacioasã — a unui „articol de informare“
unde, în þipete de entuziasm, jurnalistul constatã cã astãzi „case-
le finlandeze au mare cãutare la românii din Transilvania“. Dar
de unde rezultã aceastã concluzie peremptorie? Din mai multe
comenzi (în numãr de patru), înregistrate de vânzãtor cu ocazia
unui târg de case ce s-a desfãºurat acum câteva zile. Însã ce
sunt, de fapt, aceste „case finlandeze“? Sunt niºte „case-tip“
obiºnuite, precum se întâlnesc în multe pãrþi de pe glob („casa
canadianã“ fãcând epocã într-o vreme), construite din lemn orga-
nizat în panouri izolate interior cu vatã mineralã ºi încãlzite cu
un fel de material rezidual de esenþã lemnoasã, despre care sem-
natarul „pliantului“ face o întreagã filosofie (deºi acesta nu-i decât
tradiþionalul rumeguº care, se ºtie de sute de ani, arde mai bine
decât lemnul). Regimul publicitar se recunoaºte de departe, fiind
evident în stratageme (totuºi mãrunte), cãci într-o þarã unde
preþurile de apartamente sunt halucinante ºi nemeritate a spune
cã „o casã pe pãmânt“ poate costa „începând cu 45.000 de euro“
(fãrã însã a se indica ºi preþul „locului de casã“, evident, cãci stricã
socotelile) ºi cã va fi gata „la cheie“ în numai trei luni inflameazã
orice minte de tânãr veºnic chiriaº ce viseazã la o casã „numai
a lui“. Dar micile tertipuri aparþinând consumului dirijat aºa cum
se fabricã acestea în agenþiile de aiurea ºi mai ales de aici (unde
gradul de stupiditate depãºeºte cu mult limita toleratã) rãsar ºi
ele, din loc în loc, spre a da culoare ºi a plãcea cititorului naiv.
Abundã detaliile tehnice care distrag atenþia de la esenþial, expli-
caþiile redundante ºi sugestia continuã a „noului“ ºi „modernizãrii“
(deºi cele mai multe ingrediente se regãsesc ºi în casa de þarã
ºi în soluþiile strãvechi). Astfel, „casa finlandezã“ are „încãlzirea
prin pardosealã“ ºi, deci, „cãldura nu se pierde urcând pe pereþi,
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ci este resimþitã în încãpere“; pereþii prezintã „geam încorporat
/…/sunt Pilkington, au un sistem modern de închidere ºi nu sunt
termopan; au trei sticle, sunt concepute sã reziste la tempera-
turi scãzute, au o piedicã reglabilã la sistemul de închidere, care
este în special pentru protecþia copiilor“. În sfârºit, cãrãmida este
„energoplus, adusã în premierã în România /../este fãcutã din
granule de argilã cu ciment ºi liant ºi este singurul tip de cãrãmidã
care are polistirenul în ea, inclus în mijlocul blocului /../un câºtig
foarte mare pentru economia construcþiei, esteticã ºi, mai ales,
izolare“.

ªi, în fond, ce este nociv în aceste amãnunte? Nocivã este
impostura. Cãci dacã acelaºi documentar s-ar fi prezentat, dupã
o vorbã popularã, „cinstit ºi lãutãreºte“ drept ceea ce ºi este,
adicã un simplu „pliant comercial“, plãtit ca atare ºi publicat în
ideea nediscutabilã ca publicitate ºi punct, nimeni nu ar fi avut
nimic de comentat. În isteria „neo-europeanã“ a „protecþiei con-
sumatorului“, unde amãrâtul de agent imobiliar care bate dru-
murile pe ploaie ºi pe vânt este calul de bãtaie etern, galonaþii
ce vând iluziile din birouri nu supãrã pe nimeni ºi nu pãþesc nimic
deºi totul pare un fel de conspiraþie de hoþi de buzunare unde
micii participanþi orienteazã victima în poziþia cea mai bunã pen-
tru a i se sustrage portofelul din buzunar. ªi mãcar dacã „înain-
taºul“ ar câºtiga rezonabil ºi nu doar „le petit bakschish“ strecu-
rat cu neglijenþã în buzunar, ca unui chelner.

(„Monitorul Imobiliar“ din 11 Octombrie 2007)

SLOGANURI: SE POARTÃ
„CASA DE CONSUM“

Prea puþin se discutã azi — dar va trebui curând sã se trateze
sistematic ºi aceastã temã — despre stilul ce se practicã la noi
ori, mai bine zis, despre ce se construieºte în materie de „rezi-
denþial“, de fapt în categoria de „vile ºi palate recente“ (cãci „blocul
de lux“, o invenþie româneascã de jurnaliºti crescuþi în incinte pau-
pere, e doar o „locuinþã colectivã“ fãrã nicio notã de „reºedinþã“).
Aici materialul este atât de extins ºi discuþia posibilã atât de com-
plicatã încât ar trebui mãcar început cu o schiþã, spre a deschide
apetitul ºi a expune un punct de vedere de unde se poate porni
cu examen analitic elementar. Sigur este cã mulþi spun, ºi nu
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greºesc, cã la noi s-ar construi rãu, grãbit ºi fãrã stil dar aces-
te formulãri trebuie totuºi explicate înainte de a deveni refren fãrã
conþinut ºi a se impune în maniera superficialã. „Rãu“ ar însem-
na fãrã soliditate, destul de improvizat ºi cu prea multã slugãr-
nicie faþã de o modã ce nici mãcar nu se ºtie de unde a apãrut
ºi de ce se impune cu o repeziciune de fenomen meteorologic.
Dar, la drept vorbind, nici nu se putea altfel fiindcã aceastã rea-
litate este un efect ºi aratã, în ultimã analizã, la cine sunt banii.
Astãzi, cine construieºte — ºi, de regulã, aceasta este o categorie
cu mentalitate ºi psihologie, dacã nu chiar cu educaþie, destul
de clar definite — construieºte ca sã se expunã ºi, de fapt, ca
sã impresioneze; nicãieri nu apar noþiunile de solid, consistent
ºi aºezat, precum în civilizaþia tradiþionalã, unde acestea nu erau
cuvinte din vocabular ci principii de viaþã care explicau însuºi modul
de a fi ºi traduceau o viziune de naturã antropologicã ºi o filosofie
a stabilitãþii ce nu avea nevoie de explicaþii. Azi, însã, casa e fãcutã
ca sã ºocheze ºi, adeseori, ca sã fie schimbatã, precum maºina,
dupã câþiva ani, fiindcã a ieºit din modã, creeazã plictisealã ori
ºi-a încheiat misiunea de a da ocazia sã producã rumori. Ideea
însãºi de continuitate, aºezare ºi stabilitate, ce caracterizeazã
„modelul Brãtienilor“ care clãdiserã, la Florica, un conac pentru
zece generaþii, nu se întrevede ºi mai mult ca sigur nici nu ar
mai fi înþeleasã de o populaþie care a eliminat cu totul spaþiul de
bibliotecã din repartizarea odãilor din clãdire. Astfel încât totul
pare a se rezuma la „casa de consum“, unde pânã ºi materialele
au o viaþã scurtã ºi, în nu mai mult de 10-15 ani vor ieºi, de
fapt, din „serviciu“ reclamând reparaþii de amãnunt care, la rân-
dul lor, vor fi costisitoare ºi tracasante însã vor cãdea în sarci-
na „proprietarului viitor“. Originea acestor atitudini nu se studiazã
ºi de-aceea pare a fi inexplicabilã. Sã fie aceasta consecinþa unui
„ritm modern de viaþã“, aºa cum se invocã adeseori spre a ne
convinge cã aceastã atitudine este inevitabilã ºi, deci, s-ar aºeza
în firea lucrurilor? Opinia mea este cã totul se explicã prin con-
text ori, mai precis, printr-un determinism de epocã, înþelegând
prin aceasta intensificarea afirmãrii sociale, instalarea rapidã —
nu lentã, precum în ciclurile burgheze — pe alt strat decât cel ce
se cuvenea, modificãrile uimitor de imprevizibile ce fac din câte
cineva, peste noapte, „un nume“ ce se va uita, totuºi, tot atât
de repede ca ºi un ºlagãr cântat câteva zile dintr-o varã. Sun-
tem, în fond, în universul comercial al „starletei“, fabricate ori
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inventate, a cãrei „casã“ ilustreazã însãºi aceastã condiþie de noto-
rietate ce doar se consumã ºi nu lasã urme. Acestea explicã ºi
lipsa de stil cãci în americanizarea de mod de viaþã ºi de valori
ce pãtrunde la mentalitatea clasei superpuse „stilul“ ce traduce
„diferenþiere“, afirmare de unicat, invenþie ºi înþelegere a lumii
altfel decât ceea ce aparþine modei ºi opþiunilor colective, nu se
înþelege ºi nu se plãteºte. Cãci, bineînþeles, ºi „stilul“ trebuie plãtit.

Dar nu-i plãtit „bine“ cel ce deseneazã o casã pe planºetã
înainte de a o supraveghea cum se ridicã deasupra pãmântului
neted? Realitãþile contrazic aceastã ipotezã ºi sunt destui cei care
pun aceastã situaþie pe seama meseriei proaste, crezând cã,
oricât s-ar cãuta, nu se poate gãsi o cât de vagã idee originalã
la arhitecþii români de azi ºi cã pseudo-stilul de catalog german,
care place „noii clase“ ce vrea sã arate cã trãieºte ca în Occi-
dent, s-ar datora acestei incapacitãþi de a formula idei ºi, poate
chiar, de a gândi. Dar aceastã concluzie nu este cu totul înte-
meiatã, deºi argumente existã. Oricât ar fi arhitectul cu înzes-
trare de ingenios, deºtept ºi stãruitor, dictatura comanditarului
se presimte în ceea ce devine, pe zi ce trece, casa contempora-
nã de consum. Aceasta traduce, de fapt, un mod de viaþã, o for-
mulã umanã ºi o iluzie: iluzia vieþii de la televizor.

(„Monitorul Imobiliar“ din 17 Octombrie 2007)

DE CE CRESC PREÞURILE? UN MOTIV
CONSTANT: „MONSTRUOASA COALIÞIE
DINTRE JURNALIªTII IRESPONSABILI ªI

AGENÞII IMOBILIARI EXHIBIÞIONIªTI“
Cu prea puþinã vreme în urmã, o publicaþie ce s-a specia-

lizat în bombardamente de ºtiri atât de aiuritoare încât te bagã
în rãcori, comenta in extenso gândirile unei intelectuale din tagma
„analiºtilor cu opera fãcutã din citate“ încheind ritos cu aceste
cuvinte: Profitul obþinut pe baza investiþiei în proiectele rezidenþiale
dezvoltate în România poate atinge 500% în urmãtorii 10 ani,
ca urmare a integrãrii în UE, conform unor date Pricewaterhouse-
Coopers (PwC). Urmeazã, bineînþeles, câteva propoziþii din „ana-
liza“ gânditoarei de pe Dâmboviþa care, în plan subþire, ar confir-
ma, prin evocãri de „creºteri de preþ“ (la drept vorbind neînte-
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meiate pe niciun izvor inatacabil) „datele“(??!!) invocate de jurnalist
deºi acestea nu sunt decât o ciorbã reîncãlzitã, în circulaþie acum
aproape trei ani ºi cu un caracter fantomatic dovedit.

Luat la bani mãrunþi, documentul este un fals ºi întreaga
„analizã“ — un colaj de o facturã rudimentarã (deºi curentã) însã
dezgustãtoare moraliceºte. Procedeul e clasic, ca sã zic aºa, iar
reþeta se utilizeazã industrial în „presa noastrã economicã“ a cãrei
valoare se rezumã, în uimitor de multe cazuri, la numai doi lei.
S-a luat o „vorbire“ de agent imobiliar rostitã cu vreo ocazie pro-
tocolarã (de fapt, un ºef de grupã de agenþi care îºi zice, în stil
anglo-saxon, marketing research) ºi s-a împãnat cu o aºa-zisã
„referinþã de autoritate“ de provenienþã strãinã în ideea cã „strãinii
ºtiu mai bine ca noi“ ºi au „credibilitate pe plan extern“. Atâta
doar cã „raportul de piaþã imobiliarã“ evocat cu o stãruinþã demnã
de o cauzã mai bunã nu existã în forma atât de frecvent citatã
(dar niciodatã cititã direct) fiind doar un refren de folclor imobi-
liar cãreia nu i se mai cunoaºte originea; ºi fiindcã „sursa“ nu-i
de gãsit, i s-au ataºat câteva citate de aspect general dintr-un
„ghid de afaceri în România“, cu acelaºi autor strãin, spre a se
da senzaþia verosimilului ºi „a drege busuiocul“. Însã nu rezultã
decât o micã gãinãrie fãrã niciun sens care face rãul într-un mod
lipsit de scrupule ºi cu o iresponsabilitate ce uluieºte.

Aceastã metodã este atât de rãspânditã astãzi încât,
urmãrindu-i efectele de o nocivitate incontestabilã, te cuprinde
un straniu simþãmânt de vid istoric. Rând pe rând, cam toate
domeniile imobiliarului unde circulã bani mulþi ºi existã „investi-
tori generoºi“ care ºtiu ce însemnatã e „cota bunã de piaþã“ ºi
nu se dau în lãturi s-o cultive, au fost atinse de aceastã filoxerã
a „vorbelor în vânt“ ce impresioneazã, prin cifre aiuritoare ºi pro-
cente de purã invenþie, pe toþi cei, nu puþini, al cãror ideal nu-i
câºtigul din efort ci „lovitura la jocul de bingo“ ori la „loto“. Cãci,
în fond, pe lângã multe motive nu de tot incompatibile cu acest
cerc vicios ce trebuie spart cât mai curând, preþurile cresc ºi
din cauza acestei monstruoase coaliþii între jurnalistul irespon-
sabil ºi agentul imobiliar exhibiþionist.

Unii pun aceastã atitudine a câte unui „activist de organi-
zaþie imobiliarã“ în seama lãcomiei ºi cred cã, umflând cu pompa
preþuri care ºi aºa sunt neverosimile ºi fantasmagorice, ºi-ar
creºte încasãrile prin majorare de comision. Însã la un calcul sim-
plu rezultã cã, dacã excludem micile „ciupeli“ prin complicitate
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cu vânzãtorul ºi împãrþire frãþeascã de surplus (care, adeseori,
se dovedeºte iluzorie fiindcã la porþile Orientului orice înþelegere
nu dureazã decât douã minute), câºtigul teoretic e minor ºi chiar
nul fiindcã, totuºi, la noi (dar ºi la alþii) plãþile se fac numai „la
tranzacþionare“ ºi — vorba unuia — „dacã nu vinzi, ai fãcut muncã
voluntarã“, pierzând timp ºi bani fãrã niciun efect. Etiologia acestor
apariþii ºocante este, însã, exhibiþionismul constitutiv, un derivat
de frustrãri multiple ce aratã cã omul care le practicã ºtie cã
nu însemneazã nimic dar nãdãjduieºte sã iasã din mulþime cu
orice preþ. Astãzi întâlnim un numãr de „bãgãtori de seamã“ care,
învãþând încã alfabetul imobiliarului ºi dobândind ca vocabular de
bazã cam douãzeci de cuvinte americane, îºi dau cu pãrerea
fãcând opera de citate de pe urma cãreia nu rãmâne nimic ºi
care, de fapt, nici nu poate fi verificatã niciodatã cãci totul se
exercitã „jurnalistic“, în efemerul pur ºi de pe o zi pe alta.

Specimenul nu supãrã în sine, supãrã atitudinea necalifi-
catã a „jurnalistului fãcut pe puncte“ ce ascultã cu gura cãscatã
enormitãþi ce se zice cã produc „rating“ ºi „aduc cititori“ deºi nu
sunt decât o frãþie a minciunii instituþionalizate. Cãci dacã aceastã
compoziþie de frustrat patent care, ºtiind cã nu-i decât un suro-
gat de „neica nimeni“, n-ar fi cultivat de alþi ignoranþi de aceeaºi
teapã, verificându-i-se ferm orice opinie ºi fãcându-se boicot acolo
unde apare impostura obraznicã, realitãþile româneºti s-ar arãta
mai clar ºi mai inteligibil decât acum, când totul pare un amestec
de suprarealitate ºi triumfalism maladiv. Însã cine sã o facã? 

(„Monitorul Imobiliar“ din 23 Octombrie 2007)

„ROBINETUL CU MINCIUNI“ VA
ÎNCEPE SÃ SCADÃ — O INIÞIATIVÃ CE

TREBUIA LUATÃ DE MULT
În toamna lui 2007, dupã ce, în teme „de case ºi terenuri“,

se pronunþaserã câþiva jurnaliºti cu pregãtire (totuºi puþini) dar
ºi mulþi „copii de suflet“ umblãtori pe la conferinþe de presã, imo-
biliarul intrã pe mâna sinistrei faune ce alimenteazã „gazetãria
de vipuri“, de „scandal“ ºi de cancan. Momentul era previzibil.
Ani de-a rândul, tot felul de fete ºi bãieþi cu ºcoalã puþinã ºi obi-
ceiuri aproximative slujiserã cu iresponsabilitate la naºterea unui
pseudo-model social constituit din „viaþa ºi faptele“ croitorilor de
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lenjerie intimã, a întreþinutelor de tot felul ºi a „ºmecherilor de
bani-gata“ dar cu sursa necunoscutã, pronunþând fraze aiuritoare
prin sens pauper ºi incontinenþã iresponsabilã, în ideea cã „enter-
tainment“-ul aduce cititori ºi privitori, ºi, deci, notorietate ºi bani.

Cum, însã, „lista canonicã“ de eterni abonaþi la „statul în
vitrina noului circ social“ era nu prea mare ºi poveºtile interminabile
deveniserã din ce în ce mai neverosimile, „gogonate“ ºi schema-
tice, mãcinând a cinci suta oarã aceeaºi fãinã la moara vorbe-
lor fãrã ºir, s-a gãsit, dupã cãutãri insistente, varianta virginã:
imobiliarul de scandal. Apar, astfel, mai de curând ºtiri senza-
þionale dintre cele mai halucinante, unde „luxul“ ºi „preþurile incre-
dibile“ sunt refrenele de cãpãtâi, de fapt istorii suprarealiste ce
se întâlnesc perfect cu triumfalismul oficial ºi cu propaganda
„evoluþiei prin elite“ ce caracterizeazã doctrina vremurilor noi. Aici,
însã, avem de-a face cu agitatori mãrunþi deºi nocivi prin efect.
Cãci însãºi desfãºurarea unor „analize“ unde esenþial e „luxul de
bloc de Drumul Morarilor ºi de Bulevardul Metalurgiei“ (unde con-
struiesc, de bunã seamã, plãtitorii — totuºi destul de zgârciþi —
ce îºi fac promoþie pentru o fripturã ºi o bere) ori „ºtirile senza-
þionale“ despre „metrul pãtrat de 5500 de euro din Bucureºti
aratã deopotrivã delirul halucinatoriu ºi formula de rãu istoric ce
îl presupune. În mod evident, „presa de capã ºi chiloþi“ se sforþeazã
cu disperare sã punã stãpânire ºi pe aceastã materie care, pre-
lucratã în felul ei rudimentar, va adânci deopotrivã confuzia unei
pieþe de legende ºi va produce daune considerabile dacã e lãsatã
sã se rãspândeascã nediscriminat.

Însã odatã ºi odatã „robinetul de minciuni“ va trebui sã fie
încetinit, astfel încât sã scadã nu prea târziu ºi chiar sã rãmânã
fãrã sursa de alimentare. Aceastã situaþie devine posibilã, mãcar
parþial, dacã „sursa“ are credibilitate ºi se poate verifica. La noi,
unde nu existã nicio instituþie care sã facã publice date certe
despre „preþuri sigure“ (adicã „plãtite“) ºi nu despre „preþ de stri-
gare“ adesea visãtor ºi incoerent, unde orice „neica nimeni“ în
crizã de personalitate se apucã sã dea „procente“ cu o frivoli-
tate ce te înmãrmureºte fãrã a fi tras de mânecã prin „trimitere
la carte“, impresia de excepþionalism devine stranie ºi pãgubitoare.
Dar se poate înlãtura. Acum câteva zile, într-o emisiune la Money
Channel din Bucureºti, am comunicat cã voi iniþia un act norma-
tiv care sã îngãduie publicarea „repertoriului de tranzacþii imo-
biliare“ ce se aflã la Camera Notarilor Publici, aºa cum este în
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orice societate aºezatã; un document trimestrial (accesibil gra-
tuit ori contra unei taxe minore) ce trebuie sã conþinã „preþuri
realizate“ pe categorii ºi media lor trimestrialã, ajutând la orice
orientare preliminarã ºi descriind „fapte nu vorbe“. Iatã un început
de soluþie; sã vedem cine socoteºte cã va fi inutil. 

(„Monitorul Imobiliar“ din 24 Octombrie 2007)

„MANSARDÃ IEFTINÃ“ — O ILUZIE
DIN ALTE VREMURI

Un scriitor cu abilitãþi, însã ºi cu unele idei excentrice pre-
cum aceea cã meritã premiul Nobel ºi ar trebui încurajat în aceastã
direcþie prin traduceri masive în toatã lumea plãtite de particu-
lari idealiºti, îmi scrie de câtãva vreme cu insistenþã într-o temã
imobiliarã ce îl preocupã ºi care se poate rezuma uºor într-o sin-
gurã propoziþiune cu aspect interogativ: „unde sã locuiascã — în
vremea studiilor universitare — doi din cei cinci copii pe care i-a
dãruit Dumnezeu dacã nu într-o garsonierã la o mansardã sau
chiar într-o mansardã purã ºi simplã“? Inutil sã adaug cã aici apare
„soluþia mansardei ieftine“ ce a hrãnit mitologiile unui romantism
de ºansonetã ºi de roman sentimental din categoria „Misterelor
Parisului“ reformulate la noi prin Octav Dessila ºi G.M Zamfirescu.

Însã, din pãcate, aceasta este încã o iluzie ce provine din
epoci întrutotul caduce. În alte vremuri, refugiul în apendicele
inevitabil al clãdirii (care poate fi pivniþã ºi podul ºi uneori chiar
ºi amândouã la un loc) aparþinea prin tradiþie „tineretului boem“
ºi „dezmoºteniþilor de soartã“, ilustrând în general opþiunile de
necesitate ºi „locuinþa de crizã“ ce se îmbrãþiºeazã ca „ºansa
ultimã“ ori în felul unui necaz temporar. Viaþa la mansardã indicã
nu atât declasarea ºi un mic grad de infracþionalitate (care însã
lipsea în sensul propriu) ci existenþa împovãratã în nevoi diverse,
nenorocul, destrãmarea socialã.

Populatã pânã mai deunãzi de astfel de specimene demne
de cinematografia neo-realistã, mansarda a devenit recent ºi la
noi un „teatru de rãzboi între sãrãcimea famelicã ºi bogãtanii capri-
cioºi „care se vor impune, fãrã nicio îndoialã, în stãpânirea
acoperiºurilor oraºului unde nãzuiesc sã trãiascã, la Bucureºti,
precum la Viena ori la Paris. Moda, „trendul“ (cum i se zice în
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langajul deprimant prin reducþionism al vechilor rândaºi ajunºi în
palate) ºi, de fapt, un simptom de atitudine creolã ce indicã slugii
sã trãiascã precum stãpânul, impun „noii clase“ obiceiuri ºi ade-
ziuni noi ºi inexplicabile ce se întâlneau altãdatã numai în cate-
goriile sociale „de jos“. Cãci, la drept vorbind, ce îi determinã pe
„mânuitorii de bani mulþi“ de azi sã se aºeze cu traiul în poduri
înalte de unde nu se distinge decât panorama heteroclitã a
Bucureºtilor stãpâniþi de un trib ce desfigureazã în mod nesãbuit
oraºul pânã ieri încã suportabil? Iatã o întrebare ce meritã o scurtã
dizertaþie.

(„Monitorul Imobiliar“ din 11 Decembrie 2007)

CINE „FORMEAZÃ“ OPINIA ÎN IMOBILIAR:
„AFLATORII ÎN TREABÃ“

Scandalul „caselor pentru dregãtorii necãjiþi“ mi-a mai dat
încã o datã ocazia unor concluzii privitoare la categoria „aflato-
rilor în treabã“ care semneazã prin ziare cãci aceºtia nu puteau
ierta un astfel de subiect ce li se pãrea senzaþional. Însã, ca
aproape întotdeauna, amuzamentul iniþial s-a prefãcut treptat într-o
iritare surdã ºi un simþãmânt de zãdãrnicie greu de înlãturat. Când
abia dacã se aflase, de la gurã la ureche, ce se preconizeazã ºi
nici nu fusese timp pentru o examinare întreprinsã cu calm a
situaþiei abia dezvãluite, m-am trezit cu un apel pe telefonul porta-
bil fãcut de o junã ce susþinea cã lucreazã pentru un ziar de o
oarecare notorietate, pe care îl mai rãsfoiesc din când în când.
Nu îi citisem nicio „contribuþiune“ ºi, la drept vorbind, nici nu
auzisem vreodatã despre numele ei; dar am ascultat-o cu îngã-
duinþã. Tânãra, care probabil cã se exercitase pânã recent, ori
chiar ºi acum, în tematica de investigaþii (având faþã de „case ºi
terenuri“ experienþa unui chiriaº fãrã contract ºi nimic mai mult)
mã luã pe departe, socotind cã va afla repede ceea ce o intere-
seazã ºi va scãpa în câteva zeci de secunde de micul episod biro-
cratic ce i se ceruse de mai-marii ei; ea începu întrebându-mã
brutal „cât costã o casã în cartierul Primãverii“. Îmi ºi imaginez
cum aºtepta cifra cu creionul în mânã, pregãtindu-se sã noteze,
sã mulþumeascã ºi sã închidã aparatul. Dar pentru cã am rãspuns
ca rabinul, dorind sã ºtiu „ce fel de casã ar fi în discuþie“, ea s-a
întrerupt puþin ºi a comentat amuzatã: „ei, ºi dumneavoastrã …o
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casã ca oricare alta“. Abia de acum încolo convorbirea deveni
interesantã ºi, pentru cã mi-am dat seama cã am de-a face cu
un specimen din categoria celor care, neºtiind nimic, au, totuºi,
pãreri, i-am evocat în câteva propoziþiuni modul de organizare al
cartierului, diferenþele dintre parcele ºi tipologia clãdirilor, fãrã
sã uit sã precizez cã „Parcul Jianu a rãmas un proiect neisprãvit“
ºi cã, desenat de Octav Doicescu pe planºetã, ar fi trebuit sã
mai aibã încã vreo câteva zeci de clãdiri ce nu s-au mai ridicat.
Încheind aceastã scurtã dizertaþie, am aºteptat un ecou cât de
mãrunt care, însã, nu mai venea decât în forma unei stupefacþii
mute traducând faptul cã vorbisem la pereþi. Într-un târziu, con-
locutoarea dãdu semne cã s-a dezmeticit, întrebând fãrã legã-
turã cu temele expuse ºi cu glas micuþ: „ºi preþul zonei cât e“?
Acum îmi venise mie rândul sã fiu consternat înþelegând cã orice
efort în a o smulge din schemele de gândire va fi un eºec con-
statat aprioric. Degeaba mi-am rãcit gura explicând cã un „preþ
al zonei“ apare mai ales acolo unde existã o anumitã „standar-
dizare“ ºi cã în cartierele rezidenþiale tocmai diferenþa individua-
lizeazã ºi adeseori extrage speþa din categorie ºi o afirmã, tradu-
cându-se în deosebiri simþitoare de preþ; cãci la sfârºitul disertaþiei
a venit încã o întrebare cu aspect halucinant: „dar preþul pe metru
pãtrat construit îl puteþi spune?“. 

Abia atunci mi-am dat seama cã idealismul meu în a face
pedagogie pentru cine nu are nici mãcar noþiuni elementare nu-i
decât o pierdere de vreme ºi o atitudine ridiculã în care nu tre-
buie sã stãrui. Inutil sã spun cã nu am avut nici curiozitatea de
a citi mai pe urmã ceea ce scrisese „juna de la investigaþii“ pe
o temã imobiliarã unde cred cã încerca sã compunã o comuni-
care fãrã sã ºtie alfabetul. 

(„Monitorul Imobiliar“ din 13 Decembrie 2007)

CINE „FORMEAZÃ“ OPINIA ÎN IMOBILIAR:
„ZIARISTUL DE VIPURI“

Nici nu apucasem sã închid bine aparatul de telefon ter-
minând precipitat conversaþia cu tânãra de la investigaþii reciclatã
în „imobiliare“ cã un alt solicitant grãbit se ºi anunþase, tratând
subiectul cu o nonºalanþã uluitoare. Era, mai mult ca sigur, un
„ziarist de vipuri“ cãci lucra la un cotidian notoriu prin ilustraþiile
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destul de deochiate de pe pagina întâia ºi îºi alesese ca temã
locuinþa unui fost dregãtor, odinioarã „bãiat frumos“ ºi mai recent
intrat în gura târgului cãci, aºa cum se zice în discuþiile de cume-
tre la o cafea, „îºi luase câmpii“. „Ziaristul de vipuri“ se arãta la
fel de grãbit ca ºi tovarãºa lui de meserie, care lucra în „inves-
tigaþii“ ºi voia sã afle în doar câteva secunde cât face casa lui
Cutãricã. I-am repetat ºi lui ceea ce încercasem sã-i explic tovarãºei
sale de suferinþã care tratase dizertaþia mea de parcã i-aº fi vor-
bit în limba chinezã; dar acum am introdus, pentru uzul noului
conlocutor, ºi câteva noþiuni de metodã în materie de evaluãri.
Aceste noutãþi cred cã i s-au pãrut simpatice deºi o scurtã tãcere
a tradus ºi la el un proces greoi de gândire stupefactã. „Atunci
sã vã iau altfel“ — a reluat bãietul discuþia, imaginându-ºi, ca tot
românul, cã e daºtept ºi se va descurca. „Cât ar costa construcþia
dacã am face-o de nouã, adicã metrul pãtrat, înþelegeþi?, metrul
pãtrat cât costã?“ Metrul pãtrat ar fi putut ajunge la destui bani
însã valoarea era oricum indefinitã atâta vreme cât nu existã indicii
privitoare la suprafeþe, deopotrivã ale terenului cât ºi ale clãdirii
desfãºurate pe nivele.

„ªi aºa, în general, nu se poate spune?“ — a insistat el. Însã,
din pãcate pentru „ziaristul de vipuri“ ideea de „aºa, în general“
nu existã nicãieri în lume ºi, în orice caz, nicidecum într-un exa-
men imobiliar fãcut altfel decât „aflatul în treabã“. De aici încolo
dialogul era o simplã schiþã de Caragiale. „Dar nu ºtii pe cât se
întinde clãdirea? Câte camere are? Nu ai niciun releveu al clãdirii,
un plan adicã?“ — i-am cerut eu, uneori traducând termenii inte-
ligibili pentru presa bulevardierã.“ Nu ºtiu — a rãspuns el, cu veselie.
Am vãzut-o doar într-o pozã pe Internet“. 

(„Monitorul Imobiliar“ din 14 Decembrie 2007)

„INCENDIATORII SEMIDOCÞI“ — SAU
CUM SE INTENSIFICÃ O CRIZÃ

RELATIV CONTROLATÃ?
În dimineaþa acestei zile, un ziar ce se distribuie la colþ de

stradã a publicat un articol din categoria asasinatelor fãcute pe
tãcute, dându-i titlul de falsã interogaþie ce conþine de fapt rãspunsul
devastator: „Mai sunt banii românilor în siguranþã la bãnci?“. Inutil
sã spun cã aceastã compunere iresponsabilã nu aduce ca argu-
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ment decât vreo douã învârteli prea puþin semnificative între care
una este comparatã într-un mod ridicul cu frauda recentã de la
„Societe Generale „în ideea caragialianã cã avem ºi noi faliþii noºtri“.
Însã dincolo de aceste aspecte ce iritã prin lipsa de proporþii ºi
izbitoare ignoranþã fudulã, atitudinea este expresia unui simptom
ºi reflectã mediul primejdios unde trãim ºi, de fapt, unde punem
mizele ºi riscãm banii. Cãci în aceastã þarã, unde domnesc neo-
brãzarea patentã, prostia semeaþã ºi datul din coate al frustraþilor
care, deºi sunt niºte oameni de nimic, viseazã sã se vorbeascã
despre ei, toate se fac alandala ºi într-o lipsã de rigoare socialã
ce denotã cã tonul îl dau nu prezenþele publice constituite ci secã-
turile de douã parale. Lozinca lor este nu fapta pozitivã ci ratin-
gul, cultura lor este zvonul auzit în bodegile denumite „saloane
de vipuri“ iar scopul lor lipseºte cu desãvârºire cãci ei trãiesc ca
sã se afle în treabã ºi de pe urma lor rãmâne nimicul ºi pleava,
neantul inexprimabil. Cãci sã admitem cã în bãncile româneºti
ar fi un dezastru ºi cã organizarea, procedurile ºi metoda ar fi
atât de periculoase încât ar exista un temei solid de a se îngri-
jora: aceasta era reacþia potrivitã? Sau examenul serios, cu do-
cument cântãrit analitic ºi cu specificaþie precisã care sã nu
îngãduie concluzia genericã negativã, în esenþã toxicã ºi cu efect
impredictibil? În aceastã manierã ar reacþiona cine cunoaºte mese-
ria ºi nu jurnalistul „de fãrã frecvenþã“ de la Bucureºti care, în
aproape douãzeci de ani de ticãloºie nepãsãtoare, are pe conºtiinþã
vieþi, destine ºi idei ucise cu cinism sec ºi ca ºi cum ar cãlca un
gândac de bucãtãrie.

Situaþia nu-i nouã însã persistã ºi se rãspândeºte în pro-
porþii geometrice deºi sunt unii care cred, ºi nu greºesc prea
mult, cã vremea micilor hiene de neo-sarindarism începe sã se
încheie. La drept vorbind, aceasta ar fi trebuit sã fie ºi soarta
dezvãluirii stupide ce am evocat, mai cu seamã cã ea s-a pro-
dus într-un fel de foiþã care pânã ieri nu se vindea aproape deloc
ºi azi se împarte „pe gratis“ dar se tipãreºte cu nu se ºtie ce
bani cãci „publicitate nu prea are“. Dar mai pe dupã-amiazã, în
eterna concurenþã în rãu care, pe Dâmboviþa, este regulã de fier,
apãrurã ºi câteva televiziuni care sã inventeze, spre a nu fi mai
prejos, alte „cazuri“ comentate cu aceeaºi atitudine prepuielnicã
ºi cu clipiri din ochi sugestive ºi întrebãtoare ca ºi cum la noi nu
ar fi o „crizã a leului“ ce se cunoaºte poate nu chiar în „creierii
munþilor“ dar cu siguranþã în localurile unde îºi fac veacul autorii
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de articole. Sã nu fi auzit aceºti semidocþi petulanþi cã azi „bursa“
de orice fel reflectã mai degrabã o realitate psihologicã decât
cotaþii documentate ºi cã orice rumori orientate cu manevre efi-
cace pot avea consecinþe de însemnãtatea unei campanii militare?
ªi ca totul, inclusiv „imobiliarul“, deci locuinþã ºi birou, reacþio-
neazã rapid ºi adeseori devastator? Dacã „ºcoala lor“ i-a învãþat
cã „o veste rea este o ºtire bunã“ ºi din acest adagiu destul de
aproximativ ei nu au învãþat nimic, atunci mai bine rãmâneau ne-
ºtiutori de alfabet ºi nu doar pe jumãtate alfabetizaþi, aºa cum sunt. 

(„Monitorul Imobiliar“ din 7 Februarie 2008)

ROMÂNIA SUPRAREALISTÃ: CÂªTIGÃ
ILIE DUMITRESCU 1,4 MILIOANE DE
EURO PE LUNÃ DINTR-UN SPAÞIU

COMERCIAL ÎNCHIRIAT?
Pãtrunderea senzaþionalismului gazetãresc de felul „presei

de capã ºi culottes“ în materie de imobiliar, aduce câteodatã ima-
gini halucinante unde este cu neputinþã de dedus când se terminã
ignoranþa ºi când începe febricitarea. Iatã, de pildã, un reportaj
conþinând scene de „dezvãluiri ºocante“ care conþine ºi o scurtã
dizertaþie despre închirieri de magazine de mai mare râsul. Autorii
(un bãiat, ce scrie despre sport, ºi o fatã, în genul „scriitor despre
toate“, autoare, între altele, ºi a unei anchete despre pretinsul
accident al unui ministru, probabil tot atât de serios tratat) îºi
dau mâna spre a compune aceste fraze care trebuie reþinute
într-o antologie de document suprarealist: „Ilie Dumitrescu“ — zic
ei — „are o avere estimatã la peste zece milioane de euro, derulînd
afaceri imobiliare ºi, mai nou, în domeniul artei. De asemenea,
deþine cabana Belvedere din Predeal. Afacerea de pe Lipscani a
început-o în urmã cu cîþiva ani, cînd a achiziþionat un imobil în
centrul istoric al Capitalei. Specialiºtii susþin cã valoarea actualã
a Hanului cu Tei, unde sunt 14 spaþii comerciale pe 1.500 de
metri pãtraþi, este de cîteva milioane de euro. Galeriile destinate
comerþului cu obiecte de artã au fost deja închiriate anticarilor,
cu un preþ de 1.200 de euro pe metru pãtrat, de unde rezultã,
teoretic, un venit lunar de circa 1,4 milioane de euro. Cea mai
scumpã lucrare expusã spre vînzare a fost un tablou de Tonitza,
de circa 20.000 de euro.“ Citind atât cifrele cât ºi dezvoltãrile
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fãcute „teoretic“, te umflã râsul ºi oricine ºtie cât de puþin despre
chirii ºi bani înþelege cã avem de-a face cu niºte prãpãstii. Nicãieri
în lume nu existã o afacere imobiliarã care sã poatã dubla o avere
în opt luni de zile ºi o proprietate care, prin chirie, sã se „amor-
tizeze“ în douã, trei luni, aºa cum rezultã de aici. Mai mult chiar,
având în vedere cã preþul de cumpãrare — prin 2004 — nu tre-
cea de 900.000 euro (orientându-ne dupã oferta vânzãtorului
de atunci), astãzi în mai puþin de o lunã „s-ar scoate banii“, ceea
ce este inimaginabil.

Realitatea este, probabil, mult mai prozaicã, aºa cum se
întâmplã în viaþã ºi nu în vise: 1.200 euro pe metrul pãtrat ar
putea fi preþul pentru un an (aºa cum se fac socotelile în Occi-
dent) ºi, deci, pe lunã ar rezulta 100 de euro, ceea ce pare rezo-
nabil ºi nu scandalizeazã pe nimeni; rezultã cã ºi câºtigul lunar
(absurd!) de 1,4 milioane, trebuie sã fie diminuat mãcar de zece
ori. Inutil sã spun, însã, cã zvonurile despre astfel de sume aiuris-
tice au intrat în mitologia lumii noastre lacome ºi vor începe „sã
facã pui“. 

(„Monitorul Imobiliar“ din 13 Februarie 2008)

„VODÃ — DA ºI HÂNCU — BA!“ —
„PRÃBUªIREA PIEÞEI IMOBILIARE“
CONTESTATÃ DE PIAÞA ÎNSÃªI?

Preþioasele ridicule ale presei „de quat’sous“ nu puteau
pierde ocazia sã se manifeste ºi în „afacerea prãbuºirii pieþei imo-
biliare“. Nici nu apucaserã sã se încheie ºtirile neplãcute venite
„pe flux de agenþii“, cã propagandismul imobiliar s-a ºi pus în
miºcare combãtând pe acest „mogul al petrolului ºi, mai nou,
analist al pieþei imobiliare“, care — mai mult ca sigur — ar avea
„interes sã trânteascã preþurile“ (??!) prin combinaþii de bursã
de aspect ocult. Exegeza întreprinsã — în acest vocabular de bãieþi
de cartier — la un post de televiziune destul de ascultat, este de
tot râsul dar nu-i inutil sã adaug cã, fiind propagandã, obiectivul
era respingerea sãlbaticã a oricãrei idei de regresiune de preþ
ori de scãdere de cerere ºi, deci, „re-aºezãri“. Argumentele, sã
le zic aºa deºi sunt doar niºte inexactitãþi dirijate stupid ca orice
minciunã gogonatã, ar fi câteva: în America, deºi astãzi este crizã,
„previziunile pe termen mediu aratã cã, acolo, preþurile vor creºte
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din nou“ (??!); la noi, în loc sã moarã de foame (ca în orice crizã),
„dezvoltatorii“ (un fel de noi eroi civilizatori ai naþiei) se adapteazã
ºi construiesc mai ieftin, dar ºi locuinþe mai strâmte, ca sã nu
le scadã din profit (!?); astfel, piaþa, care ar avea ofertã câtã
frunzã ºi iarbã, ar contrazice ipotezele de „crizã“ sau de „prãbuºire“
(deºi „criza“ apare când nu se vinde ºi când — prin noile clãdiri
de locuit ori „de birouri“ — începe sã fluiere vântul). Urmeazã o
aºa-zisã loviturã de graþie, conþinând aceste enormitãþi: „Ce se
ºtie sigur este cã, din 1990 încoace, preþurile au crescut con-
stant, chiar dacã nu mereu spectaculos, iar astãzi concureazã
cu cele din Viena sau Londra“ ºi, la douã-trei fraze, ipoteza cã,
de fapt, ipoteza prãbuºirii pieþei imobiliare ar fi „un atac asupra
tendinþei constante de creºtere a preþurilor“. Citind aceste aiu-
reli, sentimentul de deznãdejde devine quasi-universal fiindcã pri-
mitivismul viziunii pur ºi simplu îngheaþã orice atitudine. Sã pretinzi
cã existã „o tendinþã constantã de creºtere a preþurilor“ ºi cã
nu ar exista semne de crizã când vânzãrile scad, sã spui fãrã
sã clipeºti cã în Londra locuinþele sunt la fel de scumpe ca ºi pe
Dâmboviþa ºi, în fine, sã contrazici realitãþi foarte diverse ca
evoluþie susþinând obraznic cã la noi „creºterea de preþuri s-a
fãcut constant“ în aproape douã decenii — ºi totul cu scopul mãrunt
de a liniºti total o lume oriºicum anesteziatã de zvonuri triumfa-
liste — nici mãcar nu se poate comenta.

(„Monitorul Imobiliar“ din 15 Februarie 2008)

ESTE „CRIZA IMOBILIARÃ“ SAU O SIMPLÃ
„AGITAÞIE DE PRESÃ“?

Cele dintâi semne ale unei modificãri de ritm — ca sã nu
spun ºi eu „criza imobiliarã“, cum spun aproape toþi — sunt invo-
cate acum de aceeaºi presã excitatã de ieri care, mai recent,
descoperã noþiuni noi precum „blocaj“ ºi „greva cumpãrãtorilor“,
susþinând cã vânzãrile scad iar „dezvoltatorii“ trec la soluþii de
alarmã cu o vitezã asemãnãtoare cu ieºirile prin scara de incendiu;
propagandiºtii intratabili au scãzut în numãr dar au mai rãmas
câþiva uitaþi de istorie. Dar cât sã fi scãzut „vânzãrile“ de blocuri
noi în valori atât de considerabile încât sã se ºi observe aceste
refluxuri care, în date fireºti, se înregistreazã dupã câteva luni
ºi atunci — cu analize amãnunþite de procent ºi tendinþã? În aceastã
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materie, o analizã corectã este cu neputinþã sã se facã pe pieþele
opace (precum vânzãrile de apartamente sau case în „dezvoltãri“
ori „gradul de ocupare în clãdirile de birouri“) unde informaþiile
sunt ascunse bine sub cheie ºi, deci, lipsind reperele sigure, pro-
centele de regresiune nu se pot estima nici mãcar în domeniu vag.

ªi, totuºi, sã admitem cã ar fi început „criza“ — aºa cum
ne spune, cu voce gâtuitã, o mulþime de gazetari care abia aºteptã
posibile dezastre pentru a-ºi exercita pasiunea pentru ºocant ºi
senzaþional policrom. În vremuri de crizã, bineînþeles, tot jurnaliºtii
dau tonul iar emoþia lor de cãpãtâi se îndreaptã cãtre soarta
necãjiþilor bogaþi, adicã bancheri, „dezvoltatori“ ºi speculatori, con-
sideraþi, în limba de necorectat a vremurilor noi, „principalii actori“.
Dar, din pãcate, principalii actori de pe piaþa imobiliarã nu sunt
aceºtia ci masa fãrã nume care, fiind „tânãr fãrã un acoperiº
deasupra capului sau „þãran cu teren în regiuni de dezvoltare“,
are în mânã, de fapt, pâinea ºi cuþitul. De la situaþia lor sau, mai
bine zis, de la dezideratele acestora, în general ignorate sau dis-
preþuite, trebuie sã porneascã orice analizã serioasã a imobilia-
rului de la noi care, însã, nu se face la suprafaþa vieþii publice
decât sporadic ºi cu ecou redus. Ceilalþi, considerate „vedete“,
au aceeaºi însemnãtate socialã ca ºi vreun croitor de chiloþi
prezent sãptãmânal pe toate televiziunile ori ca ºi nu ºtiu care
„neica nimeni“ fãcut politician peste noapte fiindcã nu era bun
de nimic, ºi ar fi ridicol sã pretindã sfaturi ºi protecþie de vreme
ce starea de fapt este efectul ideologiei de invazie de lãcuste unde
au cotizat ºi au participat energic. În ce priveºte bãncile, orice
sfat este inutil fiindcã în materie de „vânzare de bani“ atât pro-
cedurile de retragere sau ofensivã cât ºi planurile cu variante
existã ºi doar se pun în lucrare atunci când le vine timpul; ori
timpul retragerii încã nu a venit.

(„Monitorul Imobiliar“ din 20 Februarie 2008)

CINE „FORMEAZÃ“ OPINIA ÎN IMOBILIAR:
„FATA BUNÃ LA TOATE“

Cu puþine zile în urmã, luându-mi o pauzã de la lucru pen-
tru a-mi face o cafea, am fãcut greºeala sã conectez aparatul
de televiziune în ideea de a ºti dacã nu s-o fi petrecut ceva grav
despre care sã nu fi aflat la timp. Dar nu se petrecuse nimic.
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Aceleaºi chipuri oarecari, dintre care unele abia îºi ascund trãsã-
turile ce i-ar fi plãcut lui Toulouse-Lautrec, defilau ºi atunci ºi
aduceau la moarã aceeaºi fãinã mãcinatã în sute de episoade
anterioare, închipuind teme ºi opinii ce nu prezintã, la drept
vorbind, nicio însemnãtate. Însã, de data aceasta, am privit cu
o atenþie anumitã cãci între comentatori se aflã ºi o junã care,
mai an, se ocupa de „imobiliare“ ºi nãzuia sã ºi facã o carierã
în acest domeniu dificil. Acum, juna — care, în afara unei urâþenii
vorbãreþe, nu mai interesa prin nimic — fãcea un fel de dezvãluiri
despre o recentã reuniune de partid politic care îºi consumase
învoielile la braseria Capºa ºi, ulterior, stabilise deznodãmântul
prin „negociere“ (cãci aºa vorbesc ziariºtii fãcuþi pe puncte)
desfãºurate pe holurile sãlii de conferinþe. Bineînþeles cã întrea-
ga istorie era de un ridicol absolut, arãtând ignorarea materialu-
lui ºi o mentalitate de slujbaº mãrunt care, uneltind prin bodegi
sau mici restaurante „express“ împotriva vãtafului de la birou, îºi
imagineazã cã pretutindeni tocmelile se fac în acest spirit mizera-
bilist. Însã tulburãtoare nu era nici aceastã viziune ºi nici aplom-
bul fãrã nicio inhibiþie ce izbeau numaidecât ci amatorismul per-
petuu din categoria „azi aici, maine’n Focºani“. „Fata bunã la toate“
ce se ocupã astãzi de politicã era cu ceva timp în urmã unul din
precursorii presei de isterie senzaþionalistã în materie de imobi-
liar ale cãrei apariþii la buletinul de ºtiri se traduceau mereu în
istorii înspãimântãtoare cu preþuri care cresc exponenþial ºi cu
declaraþii de „specialiºti“ de aceeaºi teapã care, la rândul lor, pre-
vesteau numai prãpãstii în nãdejdea de a fi bãgaþi în seamã. Erau
concluzii întãrite ºi prin dialog direct. În vreo câteva rânduri, între-
bându-mã prin telefon (pentru ritualicul „citat“ ce pigmenteazã orice
articol scris pe genunchi) despre câte o temã oarecare, ºi de
obicei stupidã, mã strãduisem sã-i explic elemente de abecedar
al „meseriei“ dar, observând cã mai degrabã aº vorbi la pereþi,
am lãsat-o în ale ei fiindcã, la drept vorbind, categoria e prea
bine definitã în aproximativ ºi inconsistent pentru a mai reclama
timp pierdut în vederea unei minime curiozitãþi epistemice. ªi,
totuºi, ceva îi rãmãsese ºi se desfãºura în aceeaºi manierã de
neuitat: vorbirea de moriºcã stricatã, de unde nu se poate þine
minte nimic.

(„Monitorul Imobiliar“ din 22 Februarie 2008)
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ÞARA CONSULTANÞILOR CU PISTOLUL
LA BRÂU“

Deºi foarte rãspânditã în mediul gazetãresc, vehicularea
de prãpãstii pompoase nu aparþine în exclusivitate jurnaliºtilor
recenþi ci defineºte mai degrabã un tip de notorietate necontinutis-
ticã, rezultatã din arderea etapelor ºi punere „în posturã“. Iatã,
de pildã, mai deunãzi, la emisiunea de televiziune a unui june isteþ,
casant în vorbire ºi destul de agresiv nu doar în þinutã (cu freza
de Chicago ºi perciuni post-romantici), se putea face colecþie de
curiozitãþi extrase din vorbirea unuia din cei invitaþi, un domn cu
o mustãcioarã ca de anii ’30, purtatã cu mândria unui impiegat
de o oarecare însemnãtate. Personajul, cu vorbirea sigurã pe
sine — chiar ºi în exprimarea de stupiditãþi — a conþopiºtilor ajunºi
ºefi de birou, nu era un ilustru necunoscut. El este cel ce fãcea
deliciul presei de scandal mai acum câþiva ani când, într-o funcþie
de represiune economicã, se mândrea cu pistolul atârnat la brâu
în ideea de a bãga spaima în evazioniºti ºi rãu-plãtitori, jucând
un rol de film american în forma surogatului dâmboviþean. Dar
„americanizarea“ nu s-a oprit aici cãci în maniera ce se poartã
la Împãrãþie — când foºtii dregãtori devin, la schimbarea de domn,
„consultanþi“ ºi valorificã atât relaþii cât ºi informaþii culese din
serviciul public fãcând „lobby“ (pseudonimul traficului de influenþã)
— ºi pistolarul de altãdatã începuse sã guste din deliciile consul-
tanþei „bune la toate“. Între altele, desigur, ºi în „imobiliare“ cãci
e la modã ºi, vorba unui intellocrat de azi, „aduce aport“. În aceastã
materie, consultantul generalist avea însã niºte reprezentãri de
halucinaþie care, înfãþiºând realitãþi verificabile, ne prezentau o
istorie complet paralelã ºi desfãºurãri completamente fictive. În
cazul lui — fiindcã, dupã aspect, are o „anumitã vârstã“ — nu lipsa
de informaþie — ori ignoranþa voitã — impresiona (precum la lumpen-
intelectualul tânãr, care nu vrea sã ºtie nimic dar „are pãreri“)
ci deformarea ideologicã, având un obiectiv ce scapã pe moment.
Cãci personajul susþinea cu fervoare „creditul în lei“ ºi „norocul“,
dovedit istoriceºte, ajuns într-un anumit context la cote incredi-
bile care nu-i exclus sã se repete. Dar, de fapt, despre ce era
vorba? În vremea de „odinioarã“ — zicea consultantul — mai bine
de 80% din cetãþeni îºi cumpãraserã locuinþã prin credit iar mai
recent, dupã „schimbare“, plãþile deveniserã pur ºi simplu sim-
bolice (cuvânt plãcut auzului) cãci leul se devalorizase ºi, deci,
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„nu mai avea putere“. Teoria — sau, mai degrabã, povestea de
„O mie ºi una de nopþi“ — dezvoltã doctrina cumpãrãrii pe nimic
ºi a jupuirii statului de ºapte rânduri de piei însã nu aici stã, doar,
caracterul ei ºocant ci în inexactitãþile sistematice. Fiindcã „în vre-
mea de odinioarã“ cei ce visau sã-ºi cumpere casã erau atât de
puþini iar faimosul „instinct al proprietãþii“ (de care fac caz cei
ce habar nu au despre ce vorbesc) atât de denaturat, încât nici
nu poate fi luat în seamã procentul evocat de gânditorul dotat
cu atâta imaginaþie. De vândut s-a vândut cam totul abia în 1990
(„crima fondatoare“) când, în ideea creãrii brutale a unei pieþe
de „imobiliar“ necesarã planului ce se preconizase, în jur de 4
milioane de locuinþe s-au cumpãrat „pe ce apã nu curge“ ºi, fiind
achitate în rate, au ajuns sã coste mai nimic odatã ce anii au
trecut ºi leul s-a dovedit o monedã convenþionalã. Acest meca-
nism nu avea în comun cu „creditul“ decât „plata în rate“ dar nimic
altceva cãci indexãrile de sume de plãtit — corectate atât de minor
încât erau practic invizibile — nici nu erau prevãzute expressis ver-
bis în contractele formulate de vânzãtor, adicã de Statul sinuci-
gaº. Rezultã cã nu se pot compara prune ºi gutui ºi cã, între
creditorul ce trãieºte din „vânzarea de bani“ ºi stãpânirea irespon-
sabilã dar fidelã planificãrilor globale, nu avem termen de com-
paraþie iar istoria nu se va repeta. 

Cât priveºte „devalorizarea“ vãzutã ca un noroc istoric, aici
chiar nu se poate comenta nimic. Noi am avut douã episoade
monetare dramatice în jumãtatea de secol recentã ºi amândouã
s-au produs în convulsiuni brutale ce au însemnat schimbãri de
regim; orice alte posibile „încãlziri“ nu sunt altceva decât „mo-
mente“. Iar alte rãsturnãri spectaculoase nu sunt de prevãzut
prea curând.

(„Monitorul Imobiliar“ din 27 Februarie 2008)

CE BANI CIRCULÃ ÎN
„IMOBILIARUL MARE“?

Nu o datã ºtirile de ziar ºi mai ales de televiziune abundã
într-un potop de cifre, procente ºi „estimãri“ care, dupã opinia
celor ce le formuleazã, ar putea crea o perspectivã inteligibilã ºi
ar lãmuri situaþii recente mai ales de aiurea. ªi, totuºi, la noi
înþelegerea „crizei americane“ (ºi, în general, a oricãrui volum de
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investiþie ce depãºeºte anumite repere care rãmân foarte joase)
este greºitã întrucât lipseºte imaginea anvergurii banilor care cir-
culã. Situaþia nu uimeºte nici în acest caz cãci ºi în materia imo-
biliarului opinia o face „comentatorul de ziar“, de obicei un
personaj preocupat de obþinerea unei garsoniere ºi trãitor din
salariu ºi, rareori, din mici combinaþii în formã de bonificaþie pen-
tru care sumele vehiculate în „imobiliarul mare“ au acelaºi aspect
de suprarealitate ca ºi o cãlãtorie între galaxii. Câteva precizãri
ar fi, deci, utile spre a se observa, mãcar în unele detalii, cum
se trateazã tematica ºi la cât se ridicã afacerile cu greutate.

Prin vara lui 2007, la un post de televiziune unde am spus
întotdeauna cam tot ce este „inconform“, am atras atenþia cã
în vreme ce la noi institutele de cercetãri devin „teren imobiliar“
ºi cad sub loviturile a tot felul de personagii hulpave venite din
patru zãri, China abia cumpãrase, cu 200 de miliarde de dolari,
un numãr imens de astfel de „divizii“ în ideea nu de a construi
„blocuri de birouri“ sau „dezvoltãri“ ci a le dezvolta ºtiinþificeºte
punându-le la treabã dupã hibernarea de ani de zile datoratã ideo-
logiei europene a profitului rapid. În chiar acele zile, la Londra,
un stãpân arab cu intuiþie în materie de plasament cheltuise alte
multe miliarde pentru a prelua un lanþ de magazine ºi a adãuga
la portofoliul propriu londonez (unde apãreau ºi numeroase alte
proprietãþi) încã o perlã pe coroanã. Astfel de miºcãri de trupe
— traduse astãzi prin achiziþii complexe unde nu „terenul gol“ (sau
vacuizabil) ºi clãdirea pustie sunt miza ci companiile cu exploa-
taþie imobiliarã sau deþinãtoare de active — se produc tot timpul
ºi cine urmãreºte atent fenomenul înþelege cã lumea s-a schim-
bat ºi nu mai concepe afacerea în felul primitiv cum apare aceas-
ta pe Dâmboviþa, unde stãpânesc foºtii biºniþari de Covaci sau
mentalitatea acestora devenitã model. Cu puþin timp în urmã,
de pildã, Fondul Suveran din Dubai (ICD) propusese unui „promo-
tor imobiliar“ spaniol, Colonial (care ajunsese îndatorat profund)
o achiziþie de ceva mai mult de jumãtate din acþiuni, cotând totalul
la 3,38 miliarde de euro ºi un titlu — la 2,25 euro. Afacerea intere-
sa mai ales din motive de naturã „globalã“ cãci, în Franþa, Colo-
nial controleazã 84% din Société Foncière Lyonnaise care astfel
devenea o subsidiarã arabã. Dar, din motive diverse, nu s-a defi-
nitivat nimic iar vânzãtorul ipotetic a ºi pierdut 11% din valoarea
de Bursã în ziua când s-a aflat cã nu va avea un reazem solid.
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Privite de aici, unde afacerile de 100 de milioane par enor-
me, asemenea sume lasã visãtor pe comentatorul curent dar în
imobiliarul de mandarini ai banului ele sunt curente. Pe harta lor,
însã, România nu existã, existã mai ales pentru ciubucarii mãrunþi
recrutaþi dintre bãieþii de cartier, perfecþii maneliºti ai afacerilor
de prãduialã. 

(„Monitorul Imobiliar“ din 6 Martie 2008)

NOTAR CARE NU ªTIE ROMÂNEªTE???
Dupã mai mulþi ani de propagandã de aspect anestezic pri-

vitoare la caracterul paradiziac al „integrãrii“, era inevitabil sã aparã
ºi absurditãþile patente derivate din europenizare între care unele
sunt de un ridicol greu de imaginat. Dar abia pe la începutul lui
2008 s-a putut pune în circulaþie, printre furcile caudine ale pro-
pagandiºtilor de meserie din presa oficialã ºi din administraþie,
o idee care stârneºte râsul oricãrui om cu scaun la cap. Ea con-
stã, în cadrul „liberalizãrii dreptului la muncã“, din accesul nota-
rilor europeni în România ºi, deci, în dreptul lor de a-ºi deschide
cabinete aici. Bineînþeles cã, aºa cum era de prevãzut, starostele
acestei bresle a protestat emiþând aceste propoziþiuni de unde,
dincolo de o anumitã oralitate, se deduce fondul problemei care
indicã excesele de reglementare (boala bruxellezã tipicã) ºi „ret-
zetismul de model unic“ propriu acestei epoci: „Comisia Europeanã
— zice notarul român — doreºte sã se elimine condiþia de naþio-
nalitate. Prin urmare legislaþia noastrã spune cã poate fi notar
cineva doar cu cetãþenie românã, ori Comisia Europeanã doreºte
sã modifice aceastã legislaþie, ºi aceastã legislaþie este univer-
sal valabilã în toate þãrile membre pot accede la funcþia de notar
ºi persoane de altã naþionalitate, cu altã cetãþenie. De exemplu,
ei merg pe ideea ca un francez sã poatã veni în România sã-ºi
desfãºoare activitatea, iar un român sã meargã în Franþa. Toate
þãrile, cu 3 excepþii — Italia, Spania ºi Olanda — se opun acestui
sistem. Pentru cã chiar dacã UE formeazã o entitate puternicã,
nu se renunþã la prerogativele naþionale, fiecare þarã are un anu-
mit specific care nu se regãseºte în celelalte þãri ºi atunci ar fi
imposibil ca un cetãþean francez care a terminat facultatea în
Franþa sã candideze la un post de notar alãturi de un român care
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a fãcut sistemul de drept românesc, ar fi imposibil sã se rezolve
ceva.“

Indiscutabile în esenþã, argumentele produse par încã destul
de fragile ºi formulate cu prea multã curtoazie faþã de efectele
probabile de pe teren. Cãci, înainte de toate, ºtiinþa limbii locu-
lui trebuie sã fie obligatorie la un nivel mai înalt decât erorile de
acord inerente unui practicant recent fiindcã „notariatul“ presupune
nu doar „tipizate de întocmit acte“ ci, mai întâi, capacitatea de
a înþelege la nuanþã documente anterioare, stãpânite adeseori
aici de un spirit al haosului creat în maniera sistematicã ºi întreþi-
nut cu aceeaºi stãruinþã în rãu. Apoi, natura pieþei imobiliare unde
regimul de proprietate atât de bizar ºi cu atât de numeroase dis-
poziþii contradictorii (care fac sã existe chiar ºi un „Bucureºti
suprarealist“ unde actele vorbesc aiuristic) ar impune notarului
strãin nu efort în a re-învãþa carte ci o practicã pe care cu greu
ar putea-o avea într-o lume cu destule secrete ºi coduri despre
care prea puþini admit sã vorbeascã deºi destule sunt de noto-
rietate. Inutil sã mai spun cã ºi procedurile sunt uneori destul
de diferite ºi sunt convins cã notarul francez — ca sã exemplific
— ar fi uimit sã vadã cum aici vânzãtorul primeºte milioanele de
euro în punga adusã de scoborâtorul din jeep când la el acasã
totul se plãteºte din cont în cont (îndreptându-se cãtre biroul de
notariat) ºi avansurile se reþin la cabinet ºi nu de cãtre cel ce
vinde ºi care mâine-poimâine poate fugi cu arvunã cu tot. La drept
vorbind, un scriitor cu o oarecare înzestrare ar putea imagina
povestea „notarului francez stabilit în România“ ºi unde Caragiale
ºi Hasek ºi-ar putea da mâna într-un mic cap de operã de un
umor în sine nebun. Dar, bineînþeles, cã, la Împãrãþie, umorul
este o marfã rarã; nu însã, din fericire, ºi la marginea ei, unde noi,
imaginându-ne asemenea episoade, mai cã ne prãpãdim de râs.

(„Monitorul Imobiliar“ din 7 Martie 2008) 

„SCANDALUL AGENÞIILOR IMOBILIARE
TICÃLOASE“ A RE-APÃRUT; DE CE ACUM?

Când aºa-zisul jurnalist de modã nouã nu mai are teme de
scandal care sã-i dea ocazie pentru incontinenta lui prozã aproxi-
mativã ºi când privitor la vipurile fabricante de „culottes“ ºi politi-
cienii gãlãgioºi existã o saturaþie colectivã cu tendinþã de vomis-
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ment, cea mai la îndemânã temã ºocantã e „piaþa imobiliarã“ sau,
atunci când nu prea mai încap veºtile iresponsabile precum e situa-
þia de acum, „ticãloºia agentului imobiliar“. Atunci apar, probabil
cã în mod ne-întâmplãtor (cãci la noi „coincidenþele“ sunt expre-
sia filosoficã a cârdãºiei abjecte ºi sfidãtoare) tot felul de dizer-
taþii între care unele poartã titluri de o mare profunzime intelec-
tualã precum acesta: „Piaþa imobiliarã — sat fãrã câini ºi fãrã legi“.
Originea acestor exprimãri de un socratism de mahala constã,
bineînþeles, în alt text contemporan, preluat ºi rãspândit în maniera
solidarã cãci la noi altele nu s-or cunoaºte (ºi mai ales carte nu
se ºtie) dar mecanismele de învârteli sumare care genereazã
„curentul de opinie“ inventat la poruncã, acestea, da, se cunosc.

Din pãcate, adeseori totul nu-i decât un ºir de invenþii cu
aspect catastrofist despre care nici mãcar nu se poate spune
nimic atât sunt de aberante. Iatã, de pildã, un exemplu din aces-
te zile, de fapt o colecþie de stupiditãþi începute cu aceste cuvinte
nepotrivite: „Piaþa imobiliarã din România — formuleazã autorul,
cu aer arogant — nu este reglementatã în acest moment de nicio
lege, astfel încât oricine îºi poate înfiinþa o agenþie imobiliarã, la
fel cum orice persoanã, chiar ºi cu studii medii, poate fi agent
imobiliar.“ Douã vorbe, cinci minciuni. Pretutindeni în lume orga-
nizarea unui „comerþ“ se face prin fondarea unei instituþii, denumitã
la noi „societate comercialã“ iar pentru aceasta noi avem legis-
laþie ºi cod oficial de înregistrare la fel ca ºi pentru mii de alte
„fapte de comerþ“ cãrora nimeni nu le cere „aviz“ sau „autoriza-
þie preliminarã“ cãci nu vând nici uraniu ºi nici secrete de stat.
De altminteri, ºi pentru a crea un ziar (care, însã, formeazã „opinie
publicã“ ºi, prin diferite erori adeseori voluntare, stricã societatea,
face sã se piardã bani ºi poate chiar sã ºi omoare oameni prin
campanie conjugatã) nu sunt obligatorii niciun fel de „avize“ iar
„jurnaliºtii“, adesea doar niºte posesori de patalamale cu exa-
menele trecute prin „studii la distanþã“ învaþã, cât or învãþa, ca
orice ucenic, „la locul de muncã“.

Aceste constatãri elementare nu par însã a fi de-ajuns, ast-
fel încât ziaristul „fãcut pe puncte“ înainteazã, bineînþeles, cu obser-
vaþiile lui fãcute pe ton ritos. „În acest moment — zice el — lipsa
unui cadru legislativ permite oricãrei persoane sã înfiinþeze o
agenþie imobiliarã, chiar fãrã a avea un sediu cu dotãri sau o
listã de clienþi“. Dar despre ce „dotãri“ ar fi vorba? Despre agre-
gate sofisticate, avionete cu razã medie ºi lungã de acþiune, strun-
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guri-carusel de câteva mii de tone? Dar unde scrie cã „autorizaþia“
pentru o fondare de „fond de comerþ“ depinde de anumite
înzestrãri stabilite axiomatic? ªi, evident, despre ce „listã de clienþi“
ar fi vorba câtã vreme totul se dobândeºte treptat ºi prin efort,
atunci când existã capacitatea de a-l depune? Dacã, totuºi,
reprezentãrile acestui gen de autori de aiureli ar fi adevãrate
atunci ar însemna, vorbindu-i pe limba lui rudimentarã, cã oricine
vrea sã creeze o publicaþie ar trebui sã aibã, încã de la început,
„lista de abonaþi“ ºi cumpãrãtori de servicii de informare arvu-
niþi ºi tocmiþi; ori aceastã ipotezã stârneºte de îndatã un hohot
imens de râs.

Dar fiindcã „jurnalistul de moda nouã“ este, de felul lui, un
mic creol incult care admirã cam tot ce este în „Occident“ fãrã
sã fi cãlcat pe acolo altfel decât în vreo delegaþie oficialã (dacã
a fost cuminte ºi ascultãtor), îi voi spune câteva noutãþi care o
sã-i îndoaie certitudinile întãrite de prea puþin citit. Nici în „Europa“
— care constituie, la noi, reperul oricãrui neispravit cu dificultãþi
de gândire — nu existã „lege specialã de organizare“ pentru imo-
biliar cãci, deºi aceastã organizaþie suferã enorm din motivul exce-
sului de reglementãri, aceastã nouã formaþie de breaslã e socotitã
ca inutilã ºi frenãtoare, ceea ce, la drept vorbind, nu se poate
contesta ca de altfel ºi pentru încã multe alte „bresle“ inventate
ad-hoc în scopul unui control centralizat. În Paris, de pildã, cine
intrã într-o agenþie imobiliarã de orice cotã ca însemnãtate ar fi
aceasta, observã de îndatã o secretarã ce opereazã pe compu-
ter ºi doi-trei agenþi (de obicei — nu mai mult) cu o conduitã activã
dar care vorbesc la telefoane sau lucreazã la diferite documente
birocratice, de fapt „dosare de ofertã“; acestea — dacã nu sunt
pe teren, pentru a împrãºtia fluturaºi publicitari (cum se fãcea
ºi la noi prin anii ’90 ºi cum se face ºi azi dar mai puþin, cãci
pesemne nu e nevoie) ºi a cãuta oferta directã prin dialog cu
stãpânii de mici magazine ºi cafenele care, de bunã seamã, ºtiu
cam tot ce miºcã în cartier. Aceste proceduri apar în toate oraºele
europene, în târguºoare ºi la sate, unde, în anumite provincii,
chiar ºi în cãtune de câteva sute de locuitori se pot întâlni câte-
va agenþii de servicii imobiliare, de obicei englezeºti (precum, sã
exemplific, „Proventa“, unde am întâlnit într-un sãtuc splendid,
de lângã Saint Tropez, vreo zece-douãspreceze birouri de vânzãri
ºi doar un singur „magazin general“).
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În materie de personal, realitãþile sunt ºi ele radical diferite
de ceea ce viseazã „ziariºtii români de analizã“ ºi, evident, de ceea
ce susþin rãu-fãcãtorii din politica româneascã îmbãtrâniþi în rele
ce constau în crearea de monopoluri ºi instituire de „numerus
clausus“ unde „breasla“ sã fie administratã de ei ºi de acoliþii lor
care sã taie ºi sã spânzure, având drept de viaþã ºi de moarte
pentru iobagii de pe moºia ce li s-a dat. Vestea rea este cã în
„Europa“ nu existã „autoritãþile de reglementare“ despre care aces-
te specimene nu prididesc sã vorbeascã iar dacã acestea ar fi
promovate de vreun agitator iresponsabil cu atitudine de ºmecherie
dâmboviþeanã însuºitã prin contagiune l-ar râde, cum se zice pe
limba lui, „ºi curcile“. Cãci în capitalismul de concurenþã ºi nu în
capitalismul neo-medieval de bresle controlate de stãpâni uzur-
patori nu se gãsesc „Oficii“ centrale, „Uniuni“ monopoliste sau
„Asociaþii“ de tendinþã integristã ci organizaþii create de la sine
ºi dezvoltate — dacã sunt capabile — prin eforturi conjugate, con-
curenþã de programe (când existã) ºi, de bunã seamã, prin drept
la libera asociere ºi nu prin obligaþia de a intra, precum oile, în
strunga unicã sau în abatorul privat.

La noi, vechea marotã a activiºtilor de imobiliar a rãmas
compoziþia dezgustãtoare ce cuprinde „uniune“ sau „autoritate
naþionalã“ unicã (instrumentul neo-iobagiei) ºi „atestarea“ (cu „re-
atestãri“ periodice pentru a obþine bani prin „institute“ create de
activiºtii înºiºi — unde tot ei profeseazã — dar, în acelaºi timp, ºi
pentru a crea teroare colectivã în ideea cã s-ar putea rãmâne
fãrã pâine prin declasare). Acum devine limpede cârdãºia ocultã;
ºi de-aceea sluguºoarele din presa tocmitã invocã din timp în timp
idei de „calitate“, „protecþia consumatorilor“, patalamale etc. când,
de fapt, regula simplã pretutindeni în lume este aceea de a nu
frecventa magazinul care nu te satisface atâta vreme cât existã
o mulþime de concurenþi. „Niciunul dintre agenþii imobiliari nu are
pregãtirea necesarã — zice un activist bãtrân de imobiliar — în
condiþiile în care nu existã o lege care sã îi oblige sã deþinã un
atestat“. Dar el are? ªi când a început „meseria“ avea? ªi dacã
a fãcut faþã (cum o fi fãcut) destui ani, a fãcut fiindcã a învãþat
din practica grea sau din absolvirea de cursuri puse la cale în ge-
nul unei taxe ce traduce deþinerea unei simple bucãþi de hârtie?

(„Monitorul Imobiliar“ din 24 Martie 2008)
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A VÂNDUT ADRIAN NÃSTASE
„PALATUL ELENEI LUPESCU“??

Radicalismul de poruncealã al unor ziariºti de azi nu ar expri-
ma cu deplinãtate spiritul epocii noastre dacã mentalitatea slu-
garnicã nu s-ar împleti cu ignoranþa cea mai deplinã dar, deo-
potrivã, cu aroganþa în a-ºi da cu pãrerea acolo unde nu existã
nicio competenþã. Iatã ce se putea citi pe la începutul acestei
primãveri într-un fel de denunþ tardiv fãcut dupã toate regulile
artei propagandei din fragmente puse la un loc pentru a ºoca:
„Palatul în care a trãit Elena Lupescu, amanta ºi apoi soþia regelui
Carol al II-lea, a fost vândut, pe vremea guvernului condus de
Adrian Nãstase, Asociaþiei Generale a Vânãtorilor ºi Pescarilor
Sportivi (AGVPS) la un preþ de garsonierã.“ Citind aceste propo-
ziþiuni de unde reies ºtiri sinistre propagate pe un ton lugubru,
este exclus sã nu te înfiori mai ales când sunt invocate noþiuni
ce impun numaidecât precum aceea de „palat“ ºi se evocã per-
sonaje a cãror viaþã luxurioasã nu s-ar fi putut desfãºura, potri-
vit imaginarului bãieþilor famelici din presa de la noi, decât în clãdiri
de bogãþie strivitoare.

Dar, din pãcate, ºi aici din ºapte vorbe cinci sunt prostii,
cum se spune adesea de cãtre prostimea nepriceputã în aran-
jamente gazetãreºti. Cãci o documentare cât de sumarã, care
nu ar produce nimãnui dureri de cap fiindcã nu reclamã nici efort
ºi nici procese de gândire complicate, ar fi arãtat cã „palatul în
care a trãit Elena Lupescu“ nu se aflã nicidecum în Calea Moºilor
nr. 128, aºa cum ar fi voit nefericitul de autor de poveºti bucureº-
tene apocrife; de altminteri pentru oricine cunoaºte Bucureºtiul
mãcar la nivel elementar aceastã aºezare ar fi fost de necon-
ceput. ªi atunci, adicã acum ºaptezeci de ani, ºi azi, sanctuarul
imobiliar al marilor averi erau Bulevardul Jianu ºi Parcul Filipescu
(nu însã ºi Parcul Jianu, astãzi devenit Cartierul Primãverii) dar
sub nicio formã ºoseaua negustoreascã din vechile mahalale din
apropierea Batiºtei.

„Duduia“, cãci se pare cã la noi cam fiecare epocã de des-
frâu are câte o duduie, îºi gãsise sãlaºul favorit într-o clãdire impre-
sionantã de pe Aleea Vulpache, nr. 2, din faimosul parc Filipescu,
unde adeseori regele baroc Carol al II-lea rãmânea peste noapte
ºi unde, în orice caz, veneau în vizite prelungi fel ºi fel de per-
sonaje influente ale vremii precum Armand Cãlinescu, generalii
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Samsonovici, Uica, Galici, Bazu Cantacuzino, Ionel Ghika, Virgil
Kerciu, Radu Pascu, Ernst Urdãreanu, Dimitrie Gusti, Auschnit,
Oscar Kauffman, Elie Radu, Wider, Condiescu, Puiu Dumitrescu,
Duiliu Zamfirescu, Logadi. ªi jocurile de societate tot aici se
desfãºurau ca ºi mulþimea de intrigi complicate ºi de hoþii foarte
asemãnãtoare cu acelea de azi care nu fac decât sã continue
epoca destrãbãlãrilor clasicizate. De fapt, „Duduia“ era destul de
zgârcitã ºi strângãtoare iar despre averea ei s-au pronunþat diverse
ipoteze precum unele, destul de precise dar sumare, unde intrau
mai puþin case ºi mai degrabã maºini ºi felurite mãrunþiºuri de
milioane de lei-aur: „Avea peste 200 de rochii, 3 hermine albe,
16 blãnuri, 8 vulpi ºi 4 cape (tot blãnuri). Când a plecat împreu-
nã cu Carol a luat cu dânsa 38 de cufere mari împreunã cu
îmbrãcãmintea ºi argintãria (pentru 36 de persoane completã
cu farfurii) ºi 4 tablouri valoroase, iarã un geamantan de bani i
l-ar fi dat fratelui sãu.“ Inventarul averii imobiliare îl gãsim, însã,
precizat în decretul de expropriere privitor la Elena Lupescu ºi
proprietãþile ei nemiºcãtoare din 28 Martie 1941, interesant ca
document de epocã:

Art. 1 - Se expropriazã fãrã nici o indemnitate ºi trec în
proprietatea Statului pe temeiul ºi la data prezentului Decret, urmã-
toarele proprietãþi imobiliare ale Elenei Lupescu: 

1- Teren ºi clãdiri situate în Parcul Filipescu, Aleea Vulpache
No. 2, loturile No. 11, 12, 13, 14 ºi 15 din fosta proprietate
Filipescu cumpãrate dela Dumitrescu Virginia, cu actul autentifi-
cat la No. 5189 din 27. II. 934, tribunalul Ilfov, Secþia Notariat,
pe preþul de 5.000.000 lei (valoare cca. 18.000.000 lei).

2 - Teren ºi clãdiri în suprafaþã de 3914 mp. comuna Sinaia,
jud. Prahova, strada Tache Ionescu No. 1, cumpãrat dela Nico-
lae Chrisoveloni cu actul autentificat la No. 7258 din 24. feb.
937, tribunalul Ilfov, secþia Notariat, cu preþul de lei 3 milioane
(valoare cca. 10.000.000 lei).

3 - Teren situat în comuna Bãneasa (59 ha.) cumpãrat dela
Gh. Herescu ºi alþii, cu actul autentificat la No. 21178 din 7.
VI. 938 cu preþul de 9.000.000 lei ºi toate construcþiile ºi insta-
laþiile (valoare cca. 20.000.000 lei).

4 - Teren situat în Sinaia, str. Principele Nicolae No. 2 în
întindere de 1970 mp. cumpãrat dela Otilia Rozeanu din Bucureºti
prin actul autentificat de tribunalul Prahova la No. 3936 din 10
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August 1932 ºi transcris la No. 3589 din 10 August 1932, cu
preþul de 1.100.000 lei (valoare cca. 5.000.000 lei).

5. - Un teren în suprafaþã de 441.71 m. a. lotul No. 76
în comuna Techirghiol Eforia, cumpãrat dela societatea „Techir-
ghiolul“ cu actul transcris la No. 5091 din 15 Octombrie 1934,
cu preþul de 66.300 lei (valoare cca. 700.000 lei).

ART. II. - Se expropriazã în aceleaºi condiþiuni, toate bunurile
mobiliare, drepturile ºi creanþele de orice naturã ale aceleiaºi.

ART. III. - Toþi acei cari deþin sau cunosc un drept sau un
titlu de orice naturã al numitei, urmând sã cadã în aplicarea prezen-
tului Decret, sunt obligaþi sã-l declare sau sã-l depunã în termen
de 15 zile dela publicarea prezentului Decret-Lege, la Primul
Preºedinte al tribunalului Ilfov, sub sancþiunea pedepsei cu 5 ani
muncã silnicã în caz de nedeclarare.

ART. IV. - Sub aceiaºi sancþiune, toþi cei cari în ultimii 10
ani au primit în depozit sau cu orice titlu, orice sume de bani,
devize, valori etc. ale numitei, pentru oricât timp ºi cu orice des-
tinaþiune sunt obligaþi sã facã o declaraþie la Primul Preºedinte
al tribunalului Ilfov în acelaºi termen ºi cu aceleaºi condiþiuni.

Dat în Bucureºti, la 28 Martie 1941.
Conducãtorul Statului Român ºi Preºedintele Consiliului de

Miniºtri
(ss) General ANTONESCU
Ministru de Stat
(ss) MIHAI A. ANTONESCU
No. 854“
Precum se observã, nicãieri nu apare vreo menþiune despre

vreo clãdire din Calea Moºilor, în schimb, ca o temã de can-can,
întâlnim un teren din comuna Bãneasa, pânã în 60 de hectare,
ce ar fi intrat ulterior în administrarea Academiei Agricole ºi astãzi
cine mai ºtie ce se construieºte cu sârguinþã pe el dacã nu cumva
vreun parc rezidenþial ori supermagazine de modã nouã.

Câteva adaosuri despre Palatul din Aleea Vulpache nr. 2,
azi Aleea Alexandru: acesta ar fi fost cumpãrat pentru „Duduia“
cu aproximativ 11 milioane de lei, scoºi din buzunar, dupã susþine-
rile lui C. Argetoianu, de cãtre enigmaticul bancher Aristide Blank
a cãrui biografie în afaceri ar merita desfãºuratã cu detalii.

(„Monitorul Imobiliar“ din 27 Martie 2008)
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„AFACERILE BÃNCII NAÞIONALE“
Acum vreo câteva sãptãmâni, o agitatoare care combãtea

în maniera lui „dã-i ºi luptã“ — vorba lui Caragiale — dar pusã la
adãpost în Franþa ºi bugetivora la un institut de modã nouã care,
la fel ca în vremea tânãrului Brucan, studiazã sinistrul epocii prece-
dente, fãcea spume la gurã pe câteva „grupuri de discuþii“ privind
ticãloºiile ce vor produce demolarea arenelor de tenis din Cotroceni
unde, bineînþeles, existã interesele „mafiei imobiliare“. Cum per-
sonaje de aceastã teapã nu au operã ºi nici atitudine ci doar pãreri
înregistrate pe Internet (de fapt niºte discuþii de cafenea de veºnici
tãietori de frunzã la câini ce traduc pierderea de vreme a unor
oameni de nimic, indiferent dacã sunt tineri sau bãtrâni) aseme-
nea accese venite din zona socialã a chibiþatului ar fi trebuit sã
treacã neobservate ºi, de fapt, aºa au ºi trecut. Numai cã „lup-
tãtoarea înflãcãratã“ nu exprimã decât punctul de vedere cano-
nic vehiculat, în chiar aceleaºi zile, atât de câþiva „jurnaliºti tocmiþi“
cât ºi, de bunã seamã, ºi de eterna „societate civilã“ care iubeºte
sã se afle în treabã prin declaraþii expuse când trebuie ºi pen-
tru cine trebuie. 

Dar de fapt ce se petrecuse dacã a fost nevoie sã se invoce,
cu voci plângãreþe, dezastrul care va cuprinde arena marilor noas-
tre izbânzi sportive ºi a gloriei acum batjocorite a României care
a jucat odinioarã finalã de Cupã Davis cu trofeul pe masã? Deo-
camdatã, numai o punere la punct cu caracter de directiva inte-
rioarã fãcutã de proprietarul acestui complex de clãdiri care ºi-a
formulat punctul de vedere în materia imobiliarã în faþa unui club
de football a cãrui autonomie, câºtigatã în modul bizar dar uzual
la noi în aceºti ani, îi crea obligaþii de contract de folosinþã (de
fapt, „închiriere“) ºi nimic mai mult. 

Din pãcate, ca ºi în alte rânduri, precizãrile fãcute de insti-
tuþia satanizatã prin complicitãþi diverse au venit târziu ºi într-un
fel destul de timid (deºi în esenþã precise ºi corecte) fiind intro-
duse cam pe uºa din dos în anumite ziare ºi în altele neglijate
de-a dreptul fiindcã ºi acum campania se poartã în mãsuri de
vagabonzi de port ºi e dusã de puºlamale din categoria sluguºoa-
relor josnice. Ca atare, a rãmas încã ºi azi vie impresia cã e ceva
putred acolo ºi fiindcã la noi vechea tehnicã de calomnie recuren-
tã, formulatã din mai multe direcþii la semnul unei singure mâini,
nu se dã în lãturi de la nimic. 

(„Monitorul Imobiliar“ din 31 Martie 2008)
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O POVESTE DE ZIUA PÃCÃLELILOR
Cu exact un an în urmã, la Piteºti, unde mã gãseam în cadrul

unei întâlniri de familie, m-au cãutat la telefonul portabil (ºi la inter-
val de cam jumãtate de orã) douã personaje cu oarecare greu-
tate în ziarele de la acea vreme întrebând cu precipitare dacã
am informaþii despre când anume soseºte în România Donald
Trump ºi, bineînþeles, ce investiþii va face. 

Cum nu aveam nici cea mai vagã idee despre acest descãle-
cat, am formulat un punct de vedere prudent mai ales cã prac-
tica invaziei la mandarinii imobiliarului nu presupune niciodatã un
comunicat în termeni vagi cu origine para-oficialã. Apoi, trecând
orele ºi observând cã este ziua pãcãlelilor — o sãrbãtoare bizarã
de la noi, adicã din „þara lui Pãcalã“ — mi-am dat seama cã tre-
buie sã fie o difuzare ºugubeaþã de „ºtire neconfirmatã“ din ca-
tegoria care se chemã, în restul zilelor din ani, „intoxicare“. Pe
searã aceastã bãnuialã a devenit certitudine ºi îmi amintesc cum
mai multe minute m-am ºi amuzat copios vorbind la telefon cu
autorul acestei veºti, aºteptând amândoi sã aparã ºi verificãrile
„de jurnaliºti“. 

Dar în zilele urmãtoare, acestea nu s-au produs ba chiar
un numãr relativ ridicat de personaje din presa ºi industria speci-
ficã, au emis cele mai baroce ipoteze legate de planurile antre-
prenorului american care, în acel timp, devenise foarte popular
prin difuzarea zilnicã la o televiziune a serialului de pedagogie a
afacerii intitulat „Ucenicul“. Se vede treaba cã erau destui care
se ºi vedeau, la noi, „ucenicii lui Trump“. 

Lunile au trecut ºi, din timp în timp, am constatat cum co-
hortele de jurnaliºti ce îºi fac cultura prin cãutarea cu motorul
Google tot încãlzeau periodic ciorba originarã producând, prin adap-
tãri destul de puþin iscusite, versiuni fantasmagorice în chestia
„sosirii iminente a lui Trump“; dar nimeni nu a adus, pânã azi,
nici cea mai mãruntã dovadã în aceastã materie. În alte vremuri
ºi, evident, în alte locuri, unde componenta orientalã nu ar fi atât
de pronunþatã cum este la noi unde poveºtile de Halima fac lite-
ralmente furori, m-aº fi întrebat cât este de greu sã se verifice
prin contact direct o asemenea ipotezã ºi din ce motiv aceasta
nu s-a fãcut. Dar poate cã nici nu era utilã atâta vreme cât, la
noi, „imobiliarul“ este încã o lume de legende.

(„Monitorul Imobiliar“ din 1 Aprilie 2008)
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O ÎNTREBARE FILOSOFICÃ:
„DE CE NU MERGE BUY-BACKUL

IMOBILIAR ÎN ROMÂNIA“?
O revistã specializatã în „bombe“ ºi unde cine voieºte sã i

se facã pãrul mãciucã la auzul unor ºtiri ºocante gãseºte de îndatã
ceea ce cautã, punea mai deunãzi o întrebare filosoficã de alti-
tudine platonicianã, formulatã astfel: „De ce nu merge buy-back-ul
imobiliar în România?“. Un cititor naiv, din categoria celor ce
comentau respectuos elucubraþiile lui Ricã Venturiano din „O noapte
furtunoasã“, ºi care ar cãdea pe gânduri cãutând un rãspuns la
profunda — ºi capitala — interogaþie va descoperi, însã, foarte
curând nu o analizã ci un articol publicitar oarecare unde grosul
constã în descrierea cu detalii a ofertei „introducãtorului“ acestei
metode de vânzare de case la noi, însoþitã de concluzia triumfa-
listã cã, odatã, cândva, aceasta „va merge“. Totuºi, câteva adnotãri
ar fi utile chiar ºi în acest caz mãrunt de propagandism cãci ajutã
la o dezlegare a mulþimii de teme false ºi de promoþii înfãþiºate
drept examen de piaþã.“ Conceptul de buy-back -traduce autorul
în româneºte pãsãreasca globalistã împrumutatã prin dorinþa sãl-
baticã de „limbã a celor 200 de cuvinte“ — presupune în primul
rând evaluarea apartamentului proprietate personalã al solicita-
ntului de cãtre un specialist de la Asociaþia Naþionalã a Evalua-
torilor (ANEVAR). În momentul în care se stabileºte valoarea
apartamentului, þinând cont de criterii cum ar fi amplasamentul
sau anul construcþiei, se calculeazã diferenþa dintre vechiul aparta-
ment ºi noul imobil, care urmeazã sã fie cumpãrat de solicitant.
Aceastã diferenþã constituie de fapt avansul.“ Adicã pe scurt „dai
un apartament vechi“ ºi, ca sã obþii altul nou, te mai îndatorezi
ceva, dar destul (cãci profitul e sufletul capitalismului iar dacã e
mare, e ºi mai bine), ascultând cu religiozitate deciziile evalua-
torului care, precum Mafalda, îþi spune precis „cât face casa ta“.
Rezultã, deci, cã spre a recurge la acest gen de program ar tre-
bui ca amatorul de acoperiº deasupra capului sã fie, înainte de
toate, un proprietar, adicã sã aibã o locuinþã; dar procentul cel
mai ridicat de solicitanþi de case constã la noi în aspirantul la
proprietate. Fiind, deci, nu o dobândire de locuinþã (visul de aur
al generaþiei sacrificate) ci o „înnoire“ (mit etern al reclamei, care
e, vorba din bãtrâni, sufletul comerþului) „buy-back-ul imobiliar nu
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merge „fiindcã nu întâlneºte un teren fertil ºi, sociologiceºte
vorbind, n-are trecere în mediile sãrãcite din þãrile de tip sud-
american. Propagandistul român ne dã însã o altã explicaþie, care
sunã astfel: „Ritmul rapid de scumpire a locuinþelor vechi din Cap-
italã, imaturitatea pieþei ºi spiritul speculativ al proprietarilor sunt
factorii care au contribuit pânã acum la eºecul conceptului de
buy-back imobiliar în România“. Adicã, pe scurt, „buy-back-ul va
merge“ când „vechiul“ va fi atât de ieftin încât sã reprezinte abia
ceva mai mult de un 35-40% (cât un avans ridicat de credit ipote-
car), când proprietarii nu vor mai acþiona dupã un abisal de indefinit
„spirit speculativ“ (dar ce proprietar nu viseazã sã vândã scump?)
ºi, în fine, „piaþa va deveni maturã“ (o noþiune obsesivã în materie
nu de piaþã imobiliarã de la noi ci de România însãºi). Cum, însã,
ºi în Italia reclamele des expirate fãcute de bãnci ºi antreprenori
în materia exact a acestei metode nu au niciun efect serios,
înþelegem cã nici Italia nu are o piaþã imobiliarã maturã, ceea ce
istoriceºte este o noutate. 

(„Monitorul Imobiliar“ din 4 Aprilie 2008)

UN ZÂMBET STRÂMB PENTRU O
FICÞIUNE: 10.000 DE EURO METRUL

PÃTRAT ÎN „DOROBANÞI“
Dupã ce, în anii recenþi, câteva voci pregãtite din vreme

emiseserã profeþia unui preþ de 10.000 de Euro pentru un metru
pãtrat în Bucureºti fãcând tatonãri în vederea unui joc de bursã,
iatã cã recent aceastã predicþie pare cã s-a îndeplinit. Anunþul
s-a fãcut cu ocazia unui „târg imobiliar“ (un gen de reuniuni devenite
populare recent, de când, cam în acelaºi timp, retrocedãrile de
terenuri ºi „proiectele de investitori“ s-au înfrãþit într-o manierã
insolitã); l-au rãspândit cu repeziciune jurnaliºtii de scandal a cãror
pasiune pentru bizar, ºocant ºi incredibil nu mai trebuie sã fie
comentatã. Vreo câteva seri la rând pe ecranul televizorului a
apãrut, în chip de prezenþã aducãtoare de veºti noi, un june „din
industrie“, de fapt un agent imobiliar imberb care, în vocabularul
de digest al acestei profesiuni, a comunicat preþul ºi s-a cãznit
sã facã ºi câteva comentarii cu aspect evident de elucubraþie.
Personajul însoþea ºtirea cu un zâmbet strâmb.

67



Dar, în realitate, nimic nu este surprinzãtor în aceastã
afacere cãci afacere propagandisticã este, de fapt. ªi de ce aceas-
ta? Fiindcã pe 2.000 de metri pãtraþi, cumpãraþi cu 20.000.000
de Euro (adicã salariul unui funcþionar mijlociu pentru 100 de vieþi
în care, însã, nu ar mai cheltui niciun leu) nu se poate construi
nimic cu profit. Cãci dacã, în datele legale (nu „la învoialã“) s-ar
ridica aici un bloc de birouri având 1500 de metri pãtraþi pe un
nivel ºi nu mai mult de 15 etaje (fiind, oricum excesiv faþã de
„regimul zonei“) ar rezulta o suprafaþã totalã de 22.500 de metri,
care, de obicei, ar înghiþi cam 1000 de euro pentru metrul pãtrat
construit ºi, deci, în total, „cu bãtaie“, 25.000.000 pentru clãdire.
Inutil sã spun cã un antreprenor înþelept nu clãdeºte niciodatã
(decât, poate, cu pistolul la tâmplã) pe un teren care sã înghitã
45% din costurile investiþiei totale. 

Rezultã cã „mitul terenului de 10.000 de euro pe metru“
este o creaþie de bursã mãsluitã unde mâna lungã a organiza-
torilor de joc imobiliar se vede cu pregnanþã: aceste nivele absurde
sunt necesare doar pentru a se cota „asocierile în participaþie“
fãcute cu strãini naivi dar pentru care „partea românã“ a plãtit
puþin, ºi doar „îngãduinþe“. 

(„Monitorul Imobiliar“ din 7 Aprilie 2008)

APARTAMENTELE SE IEFTINESC?
DA, PRIN „ªMECHERIE“

Visul de aur al presei aproximative de la noi este, fãrã nici
cea mai micã îndoialã, anunþul, a cãrui ocazie e aºteptatã cu înfri-
gurare, privitor la „ieftinirea apartamentelor“; aceasta dupã ce
ani de-a rândul veºtile privitoare la scumpiri incredibile erau rãspân-
dite cu o volubilitate ce înmãrmurea. ªi fiindcã momentul mitic
pare a fi din ce în ce mai îndepãrtat, iatã cã apar ºi surogate
de „ºtiri pozitive“ care sunt îmbrãcate somptuos ºi abil spre a
nu se recunoaºte mãrunta mistificaþie ºi intoxicarea premeditatã.
Mai de curând, într-un fel de analizã privind locuinþele bucureº-
tene, un mânuitor de condei cu mult spirit dâmboviþean s-a încer-
cat ºi el într-o micã, sã-i zicem aºa, „combinaþie“ ºi a produs în
mod brutal anunþul atât de aºteptat. Dar pentru a cãpãta oare-
care reazem în acest comunicat surprinzãtor ar fi fost nevoie de
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o micã introducere, obiºnuind cu „deschiderea focului“, însã nici
vorbã de aºa ceva. Din chiar primele fraze se dezlãnþuie artile-
ria grea, invocându-se noua castã intangibilã denumitã în presa
de azi „specialiºtii“, care nici aici nu puteau lipsi: Pe piaþa imo-
biliarã — zice comentatorul înaripat — dezvoltatorii au început sã
pregãteascã proiecte rezidenþiale cu preþuri similare cu cele ale
apartamentelor vechi, aratã specialiºtii. „Apoi vin dezlegãrile de
mistere mai adânci decât tablele lui Isis, care însã sunt floare la
ureche pentru ziaristul de propagandã: „Cum se poate realiza acest
obiectiv? Simplu: ei reduc suprafeþele locuinþelor noi, pentru a
micºora preþul de vânzare fãrã a afecta rata profitului. Metoda
ar putea duce inclusiv la scãderea preþurilor pe segmentul aparta-
mentelor vechi, care actualmente, ºtim cu toþii, ating preþuri fãrã
precedent. Riscul care apare este reprezentat de speculanþi, care
pot cumpãra noile apartamente ieftine în faza de proiect, pen-
tru a le vinde la final, cu preþuri similare actualei tendinþe.“

Vasãzicã, rezumând: dai mai puþini bani, ai spaþiu mai puþin.
Ce ieftinire mai este aici?

(„Monitorul Imobiliar“ din 8 Aprilie 2008)

„CARTIERUL DOROBANÞI“ NU EXISTÃ!
Când jurnalistul de vipuri are în faþa ochilor spectrul ºoma-

jului ºi, mai ales, al secetei la banii în mânã cãci eterna clientelã
de întreþinute, rentieri din nu se ºtie ce bani ºi recenþii „pui de
ºtabi“ care taie frunzã la câini prin cafenele s-a plictisit de atâta
notorietate, subiectul „la modã“ — ºi se zice cã la îndemânã — este,
bineînþeles, „imobiliarul“. ªi fiindcã uneori nici articolul de reclamã
plãtitã privat nu mai e posibil cãci „investitorilor“ în blocuri de
apartamente ºi birouri se zice cã le merge bine ºi vând ºi ce nu
au încã „la gata“, douã-trei vorbe despre casele vedetelor se pot
spune în câteva minute chiar dacã, afarã de mici informaþii
nesãrate dar închipuite ca picante, conþin numai aiureli. O ast-
fel de întocmire scrisã pe colþul mesei de la cafenele cu abonaþi
de dimineaþã pânã seara începea nu demult cu aceste vorbe
bizare: „Cartierul Dorobanþi, una dintre cele mai selecte zone ale
Capitalei, s-a umplut de VIP-uri. ªi înainte de Revoluþie, cartierul
era unul exclusivist, în sensul cã vilele de aici erau locuite de mai-
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marii acelor timpuri.“ Din pãcate, cine ºtie mãcar sumar atât
istoria „locului“ cât ºi numele lui nu poate citi decât cu amuza-
ment aceste propoziþii. Cãci dincolo de obsesia contemporanã a
câte unui recent urbanizat ce nu mai poate trãi decât dacã descrie
ce este „trendy“ ºi, de bunã seamã, cam tot ce e „exclusivist“
(noul ºperaclu pentru toate coafezele ºi bãieþii de cartier) ºi de
apocrifa ce îi face pe locuitorii acelor clãdiri „mai-marii“ din epoca
precedentã, apare ºi noþiunea de „cartierul Dorobanþi“ care în
sine constituie o noutate. La drept vorbind, „cartierul Dorobanþi“
nu existã decât în imaginarul „noii prese de cancan“, fiind de
negãsit chiar ºi în jargonul agenþilor imobiliari care, deºi nu cunosc
toponimia, se feresc sã îl boteze nepotrivit ºi îi zic, cu o formulã
de invenþie, „cartierul strãzilor cu nume de capitale“. ªi unii, ºi
alþii, evident cã greºesc ºi dacã ar exista un cât de mãrunt sen-
timent al obligaþiei de a învãþa carte s-ar descoperi numele ade-
vãrate. Aici, în vestul ºoselei Dorobanþilor stau încã nemodificate
de furia bandelor organizate pentru jaf de case ºi terenuri, clãdiri
din cele mai cunoscute sanctuare ale Bucureºtilor interbelici: Par-
cul Filipescu ºi Parcul Bonaparte. Cel dintâi se aflã ºi mai cãtre
Apus, mãrginindu-se cu ªoseaua Jianu (cãreia i se zice azi Bule-
vardul Aviatorilor) dar cel de-al doilea este chiar în cvartalul unde
strãzile au, astãzi, într-adevãr „nume de capitale“. I s-a zis „Parcul
Bonaparte“ fiindcã la acea vreme terenul abia presãrat din loc
în loc, cu case pricopsite, se termina cãtre Miazãzi cu „ªoseaua
Bonaparte“, azi „Iancu de Hunedoara“. 

(„Monitorul Imobiliar“ din 9 Aprilie 2008)

ÎN FAÞA FANTASMELOR IMOBILIARE,
MUGUR ISÃRESCU SCOATE SABIA;

DAR O SABIE DE LEMN
Survenite pe neaºteptate ºi comentate în chip de eveniment

de o presã care, nu o datã, pare sã descopere a mia oarã roata
sau obþinerea focului, câteva declaraþii ale guvernatorului Bãncii
Naþionale confirmã o realitate incredibilã care aratã — cum am
scris în câteva rânduri — cã în România imobiliarã baza statis-
ticã este sublimã dar lipseºte cu desãvârºire. Între altele, ºi din
acest motiv noi avem o piaþã de legende, mitologii ºi fantasme
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de o virulenþã de neînchipuit ºi o lipsã de orientare în materie
de preþuri care adeseori seamãnã cu o ghicitoare fãcutã ºi mai
de nedezlegat de lãcomia funciarã a unui popor învãþat prematur
cu câºtigurile instantanee ºi la valori enorme. La drept vorbind,
cam tot ceea ce introduce „stãpânul banilor româneºti“ în dizer-
taþia despre halucinaþiile imobiliare nu se poate contesta dar sunt
concluzii arhi-cunoscute în mediile de examinãri lucide despre care
însã prea puþini cuteazã sã se exprime public din motive adese-
ori de neînþeles. Iatã numai câteva aserþiuni cu caracter de truism
dar în sine o raritate în dezbaterea publicã. „Credem — zice guver-
natorul — cã datele care se vânturã în prezent pe piaþa imobi-
liarã sunt date de ofertã. Se cer niºte preþuri. Se vânturã aceste
preþuri care pentru mine nu sunt adevãrate, oricine poate sã cearã
oricât, iar asta nu înseamnã cã e un preþ de tranzacþie“. Aºa ºi
este, de bunã seamã, dar concluzia cã preþurile în circulaþie pu-
blicã de la noi sunt „preþurile de strigare“ am susþinut-o în cinci
ani recenþi de nenumãrate ori, atât în cãrþi ºi în emisiuni de radio
ºi televiziune cât ºi, evident, în „Monitorul imobiliar“ de un an ºi
ceva de când existã acest buletin. Radiografia halucinaþiilor colec-
tive continuã în acest fel: „Dacã te uiþi la statisticile pe segmen-
tul imobiliar — descoperã azi dl. Mugur Isãrescu — preþurile par
de speriat ºi par adecvate pentru nordul Bucureºtiului“, emiþând
o concluzie incontestabilã despre care, însã, am vorbit adeseori
ºi i-am evocat sursele cãci aproape toate sursele de informaþie
prelucratã (fiindcã informaþia brutã nu existã) provin de la agenþii
imobiliare „cu ºtaif“ care nu lucreazã decât „lux“, „vile“ ºi terenuri
scumpe aflate în „cartiere selecte“ sau, cum se zice mai de curând
în limbajul de aspiranþi la condiþia de neo-ciocoi, „exclusiviste“. În
fine, alte câteva observaþii ºi diagnostice „à vol d’oiseau“: „Preþurile
care se vânturã sunt de ofertã ºi trebuie sã vedem dacã sunt
adevãrate pentru cã se mediatizeazã ºi au darul de a speria. Pe
aceste informaþii se creeazã o întreagã fantasmã privind piaþa
imobiliarã. Notarii pot sã furnizeze date reale despre tranzacþii.
Trebuie sã avem o analizã pe bazã de realitate“. Inutil sã spun
cã despre „fantasme“, „mediatizare“ aiuristicã (luând aspectul unui
adevãrat „prostologhikon“, de fapt o antologie de absurditãþi) ºi
soluþia spargerii monopolului de informaþie ocultã depozitatã în
notariate am vorbit de zeci de ori ºi am fãcut-o cu un rost. Deduc,
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aºadar, cã în aceastã þarã, ºi în aceastã materie, numai dl. Mugur
Isãrescu ºi cu mine avem libertatea de a spune ce gândim. 

În orice caz devine evident cã, indiferent de motiv, dl. Mugur
Isãrescu scoate sabia dar, din pãcate, o sabie de lemn. Ceea ce
aflãm ca încheieri încã pipãite nu sunt decât realitãþi vizibile cu
ochiul liber iar ideea de a se face o consfãtuire cu cãpeteniile
notarilor în scopul unui „schimb de informaþii utile“ este ridiculã
prin formalism ºi birocraþie de convorbire în spatele uºilor închise.
În fond, deºi pozitiv, acesta nu-i decât un mic pas iniþial în forma
unui consult medical de cabinet ºi între specialiºti ºi complet nesa-
tisfãcãtor pentru o boalã a societãþii ce trebuie tratatã rapid ºi
cu hotãrâre. Cãci dacã datele ce s-ar putea obþine în materie
de preþuri de vânzãri consumate (nu „propuse“) ar da o imagine
atât Bãncii Naþionale cât ºi notarilor ºi abia ulterior acestea ar
deveni, prin prelucrare, informaþie de uz curent, încã nu am fãcut
ceea ce este firesc ºi se face de mult în societãþile aºezate. Noi
trebuie sã avem, ca ºi alþii, în documente publice ºi accesibile
(chiar ºi cumpãrate cu bani), toate concluziile ce decurg din pro-
cesele de piaþã consumate (volum de vânzãri totale ºi defalcate,
preþuri medii pe categorii etc.) deºi în Franþa, aºa cum spun de
ani de zile, acestea sunt obligatorii pentru reþeaua naþionalã de
notariate ºi se aflã la îndemânã în vederea clarificãrii sistemului
de valori în materia achiziþiei ºi vânzãrii. 

Astfel încât „butonul decisiv“ trebuie cãutat în câteva minore
(prin formã) modificãri de legislaþie, cu obligaþia notarilor de a
pune în circulaþie publicã „baza statisticã“ (socotitã azi „internã“
deºi reflectã fenomene obiective) dar, în acelaºi timp, prin forþarea
Institutului Naþional de Statisticã sã dedice „imobiliarului“ un sec-
tor definit, aºa cum existã la alþii dar nu ºi în România tuturor
posibilitãþilor. Însã, repet, aceºtia sunt paºi iniþiali fiindcã deºi per-
spectiva asupra valorilor de vânzare ar deveni, astfel, categoric
mai limpezitã, rãmâne impenetrabil domeniul aproape opac al
închirierilor unde aproape nimeni nu se poate descurca în abso-
luta debandadã din sistemul fiscal de la noi. Cãci aici, în paradisul
versiunilor de presã halucinante tot ce este „opinie“, atitudine ºi
concluzie fãrã învoiala secretã se loveºte de cârdãºia prãdãto-
rilor de instituþie paralelã ºi a propagandiºtilor ce poartã ilegal
condeiul în mânã. 

(„Monitorul Imobiliar“ din 17 aprilie 2008)
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SCANDALUL „CANALULUI BUCUREªTI-
DUNÃRE“ MERITÃ URMÃRIT

Abia dupã aproape douãzeci de ani de ideologism irespon-
sabil în numeroase teme între care unele sunt definitiv compro-
mise ºi pierdute, Stãpânirea de la Bucureºti s-a dezmeticit ºi, în
luna Mai 2008, a hotãrât valorificarea „Canalului Bucureºti-
Dunãre“, formulând aceasta într-un document deopotrivã sumar
ºi incoerent. Acesta ne înºtiinþeazã în langajul birocratic cã „Guver-
nul a aprobat, printr-o hotãrâre, transferarea Canalului Bucureºti-
Dunãre din subordinea Ministerului Mediului în cea a Ministerului
Transporturilor, urmând ca studiul de fezabilitate pentru realiza-
rea unui canal navigabil sã demareze în aproximativ o lunã de
zile/ ../fiind transformat — ca obiectiv de investiþie — din canal
de irigaþie în canal navigabil“. Comunicatul are un aer destul de
ubuesc, dezvãluind, între altele, cã pânã astãzi „Canalul“ s-ar fi
aflat în administrarea Ministerului Mediului (??!) ºi cã ar recla-
ma „un studiu de fezabilitate“(??!) în ideea de a se începe „cât
mai repede construcþia“(?). Citind aceste fraze debitate în ton
aulic ºi reproduse fãrã niciun comentariu de jurnaliºtii sfertodocþi
(care nici mãcar slugi sârguincioase nu sunt în stare a fi), oricine
cunoaºte istoria recentã — de dincolo de etichete ºi legende —
rãmâne înmãrmurit ºi pentru o lãmurire mãcar elementarã câte-
va precizãri ar trebui fãcute.

Despre „Canalul Bucureºti-Dunãre“, considerat ani de-a rân-
dul o „construcþie megalomanicã“, absurdã ºi „ceauºistã“, s-au emis
mulþimi de aiureli care, la fel ca ºi în alte cazuri, au condus la
concluzia inutilitãþii „obiectivului“, lãsat, ca urmare, sã se distrugã
lent (aºa cum se preconizase ºi în privinþa Casei Poporului pe
care, în 1990, câteva mici secãturi din „breasla arhitecþilor“ ar
fi voit s-o acopere cu pãmânt). Unii au pus acest dezinteres ofi-
cial în seama unui fost preºedinte al þãrii care, având legãturã
cu domeniul „Apelor“, s-ar fi opus „delirului dictatorului“ ºi care,
deci, ar fi avut nevoie de o confirmare istoricã în materia susþine-
rilor lui de „opozant“ (deºi aceastã opinie nu s-a probat pânã azi).
Alþii, fãcând pe „specialiºtii“, s-au încercat în demonstraþii baroce
destinate în a se demonstra caracterul retardat al acestui gen
de cale de comunicaþie deºi era evident cã lumea înainteazã cãtre
soluþiile tradiþionale ºi ieftine sau, cum se spune azi, „ecologice“.
În realitate, cam tot ce s-a invocat pe aceastã temã nu era, pânã
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azi, decât un ºir de prostii cu ºtaif, agravate ºi de o brutalitate
de ignoranþi doctrinari al cãror purism stupid ne-a condus la ceea
ce avem acum fãrã sã înþelegem încã originea ºi virulenþa ma-
ladiei. Cãci, în realitate, „Canalul“ era efectul unui plan care azi
are aproape un secol ºi fusese mãcar schiþat în teorie în admira-
bila doctrinã indigenã de evoluþie româneascã unde ºcoala de
inginerie localã ºi gândirea economicã aflatã în conjuncþie cu
domeniile apropiate ajunseserã la soluþii solide ºi pe termene lungi.
Iatã, ca sã exemplific, un scurt rezumat de caz, aflat la îndemânã
într-o cercetare de acum mai bine de un sfert de veac: „Canalul
Bucureºti-Mostiºtea-Dunãre, într-o variantã, are ca folosinþã de
bazã irigaþiile, în cadrul marelui sistem Mostiºtea. Lungimea cãii
navigabile este de aprox. 100 km, din care 75 pe Valea Mostiºtei
ºi 25 între Bucureºti ºi lacul Cernica. Dar este posibilã ºi o altã
variantã, pe Valea Belciugatele. De fapt acest canal a compor-
tat numeroase discuþii tehnice încã din prima jumãtate a secolu-
lui nostru. Prima propunere aparþinea tot inginerului Al. Davides-
cu, în cadrul proiectului sãu pentru irigarea Bãrãganului; dezvoltã
apoi aceastã primã propunere într-o conferinþã þinutã în octom-
brie 1925, printr-o soluþie complexã. Un alt proiect, al ing. D.
Leonida, începea printr-un canal industrial deviat din Argeº (la
Buda-Mihãileºti) spre Bucureºti. Ing. Caranfil, autorul reuºitei ac-
þiuni de asanare a lacurilor Capitalei, propunea în 1940 un alt
traseu pentru acest canal: lacul Cernica, de-a lungul Dâmboviþei
pânã la Budeºti ºi apoi pe dreapta Argeºului. Un studiu oficial a
fost iniþiat în 1951, la nivel de memoriu tehnico-economic. Re-
luarea problemei poate schimba însã în mod substanþial conclu-
ziile acelui memoriu, datã fiind evoluþia concepþiilor tehnice ºi pro-
gresele realizate în mijloacele de execuþie în ultimii 30 de ani.“
(Marcu Botzan: „Apele în istoria poporului român“, 1984, p. 325).

Dar într-o þarã unde „formatorii de opinie“ sunt noii enci-
clopediºti de mahala — care îºi dau cu pãrerea despre orice ºi
la orice orã din zi ºi din noapte în cadrul noilor instrumente de
idiotizare în masã care sunt televiziunile — nu uimeºte defel vehi-
cularea imaginilor deformate, a prostiilor patente ºi a violenþei
agramate. Inutil sã adaug cã nici mãcar o umbrã de dezbatere
publicã serioasã în aceastã materie nu s-a fãcut pânã acum deºi
subiectul era cunoscut iar cei ce aveau cu adevãrat perspectivã
cu lãrgime îl cunoºteau perfect. Unii dintre aceºtia nici mãcar
nu erau români ºi, deci, nu pot fi învinuiþi de inclinaþii „nostalgice“,

74



„naþionalism“ sau, cu o vorbã devenitã în gura intelocraþiei de douã
parale o injurie, „protocronism“. În primãvara lui 1997, când com-
pania „Casa Lux“ a participat la MIPIM, târgul universal imobil-
iar de la Cannes (unde dacã nu participi se cheamã cã nu exiºti
în acest domeniu), cea mai frecventã întrebare pusã de mandarinii
banului nu privea „dezvoltãrile“ sau „zgârie-norii“ ci „Canalul“ despre
care unul dintre pretendenþi avea ºi reprezentãri precise asupra
sumelor de cheltuit: „600 de milioane de dolari“ pentru a se încheia
totul în datele proiectului iniþial. Acest mod de a înþelege realitãþile
fãrã a pune drept stavilã niciun fel de prejudecaþi l-am avut ºi eu
atunci când, ani de-a rândul, am tot scris despre lãrgirea
Bucureºtilor prin investiþie pe picior mare ºi cu urmãri de timp
lung, între altele într-o carte care, cititã azi, pare a conþine o
mulþime de profeþii: „De obicei — ziceam pe la începutul acestui
deceniu, când Bucureºtii erau stãpâniþi, ca ºi azi, de un delir al
jafului — conteazã potenþialul dacã nu chiar o dezvoltare începutã
dar întreruptã ori suspendatã ºi, spre a se înþelege mai bine, voi
explica. Dacã prin 1990 despre Canalul Dunãre-Bucureºti opinia
curentã era negativã ºi, evident, „doctrinarã“ spre a nu zice de-a
dreptul stupidã, a devenit evident, un deceniu mai târziu, cã aces-
ta deþine „potenþial“ ºi un viitor ce va fi manifestat, chiar dacã
nu ºtim astãzi data de „reabilitare“. Dar apare acum noþiunea
de regiune „vacanþierã“ ºi nu doar aceea iniþialã de cale de trans-
port ieftin ºi nepretenþios, ceea ce modificã, deodatã, croiala ºi
o îmbunãtãþeºte. Cu certitudine, deci, cândva — de nu chiar mai
repede decât 2010 — marginile acestui drum lichid se vor putea
popula, mai întâi cu timiditate, iar mai apoi cu decizie, adãugând
„cãsuþe“ ºi poate chiar proprietãþi mãrginaºe, în realitate „case
de vacanþã“ ce fructificã mediul înconjurãtor. În Belgia ºi Alsacia,
ca sã nu spun Olanda, canalul navigabil este „autostrada“ ce înain-
teazã tangenþial cu tot felul de cãtune înrãdãcinate ori „vacan-
þiere“ ºi, deci, nu-s motive spre a nu închipui ºi la noi asemenea
desfãºurãri ce aparþin evoluþiei naturale ºi nu modei perisabile.“
(„România în anul 2010“, 2003, p. 30) În toamna lui 2004, douã
dintre cele „o sutã de principii doctrinare pentru Noul Bucureºti“
adunate în micul studiu eretic „Megapolis valah“ precizau ºi ele
acest deziderat: „75. „Noul Bucureºti“ va integra ºi douã cursuri
de apã, astãzi extra-urbane (Argeº ºi Ialomiþa) ºi un ºir, devenit
central, de lacuri ne-exploatate actual. 76. El va trebui sã be-
neficieze ºi de aportul economic al Canalului Dunãre-Bucureºti.“
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Acum, în aparenþã, totul pare a fi intrat în normal (deºi cu o
întârziere condamnabilã ce însemneazã pierderi de „tempo istoric“
ºi de bani) însã, din pãcate, impresia cea mai puternicã este de
noua învârteala de cartel. De obicei acestea se realizeazã prin
hoþie intelectualã („consultanþã“, „studii de pre-fezabilitate“ ºi,
bineînþeles, de „fezabilitate“) pusã în practicã atunci când toate
combinaþiile ºi învoielile sunt fãcute iar mecanismele formale nu
au decât rostul de a pecetlui ceea ce s-a hotãrât în spatele uºilor
închise. Cãci oare din ce motiv apare aici mistificaþia grosolanã
a modificãrii destinaþiei (din „canal de irigaþie“ în „canal naviga-
bil“, acesta, deci, un trouvaille recent) când este de notorietate
tocmai navigabilitatea iar poziþia antrepozitelor, a schelelor por-
tuare ºi a sistemului de investiþii conexe era arhi-cunoscutã de
mai bine de doua decenii? ªi, de fapt, ce studii de fezabilitate ar
mai trebui fãcute (corecþii, da) când planurile existã, mai bine de
trei sferturi din „obiectiv“ se aflã „pe teren“ iar proiectul are, cum
se zice, realitate?

(„Monitorul Imobiliar“ din 20 mai 2008)

BUCUREªTI: CE TREBUIA SÃ SE FACÃ ªI
NU S-A FÃCUT? ªI CE TREBUIA SÃ NU SE

FACÃ ªI S-A FÃCUT?
Cãtre sfârºitul lui Mai 2008 (într-un moment crucial pen-

tru Bucureºti când trebuie optat pentru continuitate în dezastru
sau rupturã brutalã) a mai apãrut încã o teorie bizarã vehiculatã
de aceeaºi presã de poruncealã ce ne mãnâncã zilele. Este
aºa-zisa necesitate a „dezbaterii pe programe“. O mai mare absur-
ditate demult nu am mai auzit ºi socotesc cã e momentul pen-
tru a formula câteva clarificãri. Cãci mai înainte de a examina
orice fel de program, indiferent cât de ingenios conceput de fa-
bricanþii de imagini, esenþial este bilanþul atâta vreme cât, spre
a înainta, noi trebuie sã avem o reprezentare precisã despre punc-
tul de unde pornim. Însã o linie trasã în vederea concluziei de
etapã este tot ce poate fi mai indezirabil pentru cã abia atunci
s-ar putea observa ce trebuia fãcut ºi nu s-a fãcut ºi ce nu tre-
buia fãcut ºi s-a fãcut cu o lipsã de responsabilitate pur ºi sim-
plu scandaloasã. De fapt, ce programe ar putea apãrea aici, unde
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în aproape douã decenii de aproximãri, dibuiri iniþiale ºi combi-
naþii aflate în chip sfidãtor la vedere, nu avem în funcþiune nici
mãcar o idee generalã care aceasta ar fi trebuit elaboratã ºi astãzi
lipseºte total? La drept vorbind, în istoria recentã a Bucureºtilor
(care este încã prea puþin cunoscutã iar detaliile s-au uitat ori
se ignorã) noi am avut numai douã propuneri ce puteau modifi-
ca radical desfãºurãrile ulterioare ºi, din pãcate, amândouã au
aparþinut unor candidaþi perdanþi, ale cãror ipoteze (totuºi, cu
efect practic mai mult decât probabil) au devenit „document de
epocã“ ºi obiect de reflecþie pentru exerciþii de imaginaþie. Amân-
douã aparþin unor personaje destul de puþin simpatizate în
cartelurile ce formeazã opinia dar stãruind o clipã în a despãrþi
„omul“ de „idee“ este obligatoriu a le expune spre a se înþelege
starea de fapt ºi erorile comise.

Întâia dintre acestea a apãrut cred cã în 1996 când Dinu
Patriciu (astãzi cel mai bogat român de pe planetã dar pe atunci
un politician de orientare liberalã dizidentã) a candidat la Primãria
Bucureºtilor precizând ca deziderat capital recensãmântul general
al patrimoniului imobiliar al municipalitãþii. Aceasta ar însemna,
traducând pe înþeles, cunoaºterea tuturor proprietãþilor aparþi-
nând „comunitãþii“, atât clãdiri (de toate felurile, de la locuinþe ºi
pânã la magazine, hale etc.) cât ºi terenuri de construcþie, aºezate
sau întinse în tot Bucureºtii, indiferent de sector. Dacã un aseme-
nea recensãmânt s-ar fi fãcut ºi ar fi devenit public ar fi fost cu
neputinþã a se constitui mai târziu ºi cu atâta eficacitate sfidã-
toare întregul mecanism de redobândiri „fãcute pe bandã rulan-
tã“ (cum susþinea un primar de pe la începutul acestui deceniu),
de fapt împroprietãriri ce au adus în mâna unor personaje defi-
nite valori de necrezut (ce se câºtigã prin efort ºi risc, în capi-
talismul aºezat, în cel puþin doua-trei generaþii); nu am fi avut
parcuri lichidate pentru a se ridica „dezvoltãri“ de cãtre „cine tre-
buie“; nu ar fi dispãrut „spaþiile verzi“ de colþ de stradã pentru a
deveni ocazie de „plaza“ ºi de „condominium“ dupã ce ºi-au gãsit
„proprietari“ ad-hoc; nu ar fi fost posibile „participaþii“ încheiate
în penumbrã între „oraº“ ºi „afaceriºti“ pentru terenuri despre a
cãror existenþã ºtiau numai câþiva iniþiaþi. Inutil sã spun cã nici
pânã în ziua de azi aceste catagrafii nu s-au alcãtuit (fãcând posi-
bil dezmãþul de împroprietãriri ce a urmat) ºi, deºi ar fi acum
prea puþin de inclus (cãci hemoragia din proprietatea comunalã
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a fost uriaºã ºi încã nu s-a încheiat), nu se vor face nici în viitor
dacã vom avea „continuitate“, aºa cum se cere.

Cea de-a doua idee pierdutã în mod vinovat a apãrut în anul
2000, când — la alegerile, de altfel bizare, care au certificat înce-
putul sfârºitului pentru Bucureºti — Sorin Oprescu a susþinut ideea
„Marelui Oraº“, denumitã ulterior de mine, în câteva cãrþi ºi destule
analize în materie de imobiliar, „Noul Bucureºti“ sau „Megapolis
valah“. Deºi prea puþin explicatã în acel timp, când, la fel ca ºi
azi, controlorii ideilor lasã sã pãtrundã în examen public numai
ce nu e cu adevãrat important, ipoteza era esenþialã ºi a fost
confirmatã abia cãtre jumãtatea deceniului, când, în mediile admi-
nistraþiei centrale, în Parlament dar ºi în unele puncte de vedere
calificate ºi fãrã interes direct în combinaþii de culise, a devenit
teza „zonelor metropolitane“. Inutil sã adaug, de bunã seamã,
cã pânã azi „zonele metropolitane“ sunt încã niºte planuri de viitor,
prezentate (în mod propagandistic deºi cinic) ca soluþii sigure (ceea
ce teoretic ºi sunt) însã lãsate pentru încã multã vreme la „dosare“
ca sã nu strice „jocul de câºtigat bani“ ºi „nevoia de continuitate“.
ªi de ce aceasta? Pentru cã, dacã în preajma anului 2000,
Bucureºtii ar fi cãpãtat un plan local de dezvoltare care sã fe-
deralizeze comunele nesemnificative din împrejurimi (oricum —
anexe minore la „Marele Oraº“—) ºi sã sistematizeze dezvoltarea
pe cartiere noi, legate de o reþea de ºosele conceputã apriori ºi
nu la spartul târgului, astãzi nu am fi avut în Dorobanþi teren de
10.000 de Euro pe metrul pãtrat; nu am fi avut între cele mai
absurde preþuri pentru locuinþe în oraºul supra-aglomerat; nu am
fi vãzut ridicându-se „zgârie-nori“ fãrã rost (care vor avea o va-
loare împãtrit mai micã destul de curând); nu am fi asistat neputin-
cioºi la distrugerea „Micului Paris“ (de fapt, o ipotezã de oraº
tradiþional, batjocoritã de câte un sfertodoct cu conduitã de apu-
cat) sub asaltul buldozerelor conduse de „investitori strategici“
din cãsuþe poºtale de pe mapamond; nu am fi trãit într-o eternã
„cursã de ºobolani“ care este traficul bucureºtean cotidian (o rea-
litate insolubilã, oricâte minciuni sfruntate s-ar auzi prin interme-
diul televiziunilor din „organizaþie“); nu am fi avut „mall“-uri în cen-
trul oraºului cum nici în þãrile ocupate nu se întâlnesc frecvent;

În schimb, poate cã nu doar prin coincidenþã, sensul
desfãºurãrilor ce au urmat a fost radical diferit în ideea de a face
imposibile astfel de idei chiar ºi dacã, printr-un complex de
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împrejurãri puþin probabil, acestea ar fi reuºit totuºi sã iasã din
nou la suprafaþã.

La doar câþiva ani dupã ce se formulase ideea „recensãmân-
tului general de proprietãþi comunale“ în Bucureºti, un ministru
al Justiþiei din acel timp (care azi se face cã uitã ºi acel episod
dar ºi altele, care au stimulat „privatizãrile“ prin lichidatori) a for-
mulat inovaþia legislativã care desparte proprietatea publicã (ne-
vandabilã) a Statului de „proprietatea privatã“ (expusã vânzãrii,
de fapt sustragerilor), legalizând practic metodele marelui jaf ulte-
rior. ªi peste încã o vreme, printr-o lege aiuristicã de „retrocedãri“
(care s-a zis cã ni se cere de cãtre „Europa“ deºi nu mai existã
nicãieri în forma apãruta la noi), a devenit impracticabil orice
proiect de lãrgire sistematicã a Bucureºtilor altfel decât prin expro-
prieri dificultoase ºi costisitoare, plãtite azi, dacã s-ar face, totuºi,
cãtre „proprietari“ care nici nu ºtiu prea bine unde îºi au buca-
ta de pãmânt.

Rezultã, aºadar, cã astãzi nu mai e nimic de fãcut ºi cã
reaua croialã ce încã mai lucreazã sãlbatic a devenit de neschim-
bat? Momentul este crucial ºi dacã dreptele aºezãminte, încã
posibile, nu vor apãrea, atunci cu siguranþã Oraºul, care, la fel
ca orice fiinþã vie, reacþioneazã cu oricâtã întârziere sau rãbdare,
îºi va vedea de ale lui, indiferent dacã ocârmuirea de câteva clipe
istorice va aparþinea unor neisprãviþi.

(„Monitorul Imobiliar“ din 21 mai 2008)

„REZIDENÞIALUL DE LA LETCA NOUÃ“
Isteria „dezvoltãrilor“ de lângã Bucureºti care se fac în oriºice

fel de locuri izolate ºi fãrã un plan generic care sã aparþinã
autoritãþii publice (cãci nu degeaba ar trebui sã existe o „ame-
najare a teritoriului“ echilibratã ºi conjugatã dar bineînþeles cã
nu existã) a cuprins în forme dintre cele mai bizare regiuni din
ce în ce mai îndepãrtate de Bucureºti. Argumentul capital în
aceastã materie este, de bunã seamã, preþul foarte scãzut al
terenului care, în aproape toate cazurile, e un fost sau actual
teren agricol ce va deveni construibil (sau a devenit recent) prin
bunãvoinþa „selectivã“ a primarului din sat ºi a unui grup înþelegã-
tor de deputaþi comunali. Aceasta este de fapt o extindere
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sãlbaticã a oraºului care se aflã aproape de limita escrocheriei
sau a unei forme bizare de delir.

Cine cãlãtoreºte cãtre Alexandria pe ºoseaua naþionalã ºi
trece cu mult de limita cea mai îndepãrtatã de expansiune na-
turalã ce se aflã acum în marginea Mihãileºtilor (evoluat puþin
deºi cu date locale suficiente), va fi uimit sã constate cum, la
treizeci ºi ceva de kilometri de cartierul Rahova, apare un indi-
cator ce ne spune cã nu departe de Ghimpaþi (o fostã reºedinþã
de plasã din anii ’30, astãzi o simplã comunã mai înstãritã), se
naºte un cartier rezidenþial în plin câmp la o margine de sat. Rezi-
denþialul din Letca Veche, fiindcã despre aceastã aºezare de ºes
prãfos este vorba, are câteva caracteristici ce trebuie cunoscute
înainte de orice comentariu cu perspectivã mai apropiatã sau din
avion: nu existã alimentare cu gaz natural ºi, evident, nici canalizare
iar apa imaginatã a se afla în reþeaua comunalã are o realitate
aproximativã ºi, de fapt, e un simplu adjuvant formal (precum în
mii de alte locuri unde „lucrãrile“ s-au fãcut pe hârtie dar banii
s-au încasat iar vitele mor de sete dacã nu ar fi adãpate din anti-
ca fântânã cu ciuturã).

Rezultã cã, oricât de stãruitor promovatã, investiþia nu existã
în acest moment altfel decât în ipotezã ºi se include de la sine
în mulþimea de formule vag agregate teoreticeºte care însã nu
pot conduce în viitorul accesibil decât la maximum un adaos de
case de sat, mai ciocoieºti, dar lipite de ogrãzile sãtenilor ºi
sfârºind prin a se înfrãþi cu ele în formule hibride ºi mãsuri
inadecvate.

Mai mult ca sigur cã unii vor arvuni sau vor cumpãra case
în regiunile ieftine închipuindu-ºi „cã fac o afacere“ însã din pãcate
mulþimea „dezvoltãrilor“ aproximative (principala marotã a cui vrei
ºi cui nu vrei) sufocã prin potopul de zvonuri orice privire calmã
ºi realistã. Cãci pânã când la noi nu vom avea cãi de comuni-
caþie mãcar mediocre — asigurând circulaþie cu fluiditate rezo-
nabilã — ºi extensiuni logice pentru încã nedefinitele ramificaþii de
conducte pe unde gazul natural sã ajungã în sobe nu vom putea
avea „oraºe multiplicate“ ci doar ficþiuni ºi iluzii, perfect compa-
tibile cu vremurile de amãgire colectivã ce am ajuns sã trãim.

Inutil sã mai spun cã apologeþii dezvoltãrii nu suflã o vorba
în aceste teme dar, în acelaºi timp,  viseazã la un apartament
penthouse în Bãneasa sau la o viliºoarã pe Dorobanþi.

(„Monitorul Imobiliar“ din 22 aprilie 2008)
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PREÞUL SECRET AL PÂRJOLULUI
DIN BUCUREªTI

Un „neica nimeni“ de o obrãznicie patentatã adus într-un
scaun destul de înalt în aceastã þarã de mulþimi prostite prin min-
ciuni, susþinea cu aplomb, mai acum o vreme, cã iarba ar fi de
vinã pentru mizeria incredibilã din Bucureºtii unde, însã, aerul
de veºnic ºantier a devenit irespirabil ºi unde cad zeci de mii de
copaci sub drujbele bandelor de „curãþãtori de terenuri“ pentru
uzul dezvoltatorilor din Cartel. De fapt, aceste teorii de invenþie
ad-hoc dezvãluie dezlãnþuirea de satanism isteric ce ne stãpâ-
neºte azi (dar poate cã nu ºi mâine) fiindcã atacul sistematic la
tot ce este viu ºi natural — ºi, prin însãºi formula ei de viaþã orga-
nicã, nu se supune mecanismelor de stãpânire cãrora omul le
rãspunde cu supunere ºi idiotizare — nu poate fi întâmplare ºi
nici mãcar nu are un temei cât de nesemnificativ în perspectivele
ce se aratã unei colectivitãþi pur ºi simplu terorizate de haite de-
finite numai prin instinctele de prãdãtor. 

Aici încape ºi modificarea sistematicã — prin aculturaþie,
preschimbãri de componente de mediu locuit ºi, de fapt, de neo-
miciurinism social ºi natural uluitor de virulent — a tot ceea ce
este constituit firesc într-o lume al cãrei principiu de înaintare
istoricã depãºeºte cu mult noþiunea de „uman“ ºi o pune la locul
ei proporþional între miliardele de forme diverse ce au acelaºi
drept de a exista. Însã deºi absurdã si ilegitimã, atitudinea are
rãspândire ºi uneori dã chiar sentimentul viziunii oficiale prin slugãr-
nicia ce o manifestã cãile de comunicaþie ce îi stau la îndemâna
ºi prin impresia cã numai jaful instituþionalizat are dreptul sã vor-
beascã iar opinia contrarã ar fi „inconformã“ ºi ereticã. De fapt,
la noi, prãdãtorul ce pârjoleºte pare a fi devenit regulã socialã
dominantã. Iatã între altele, o altã caricaturã de cabinete, cu
aspect de Falstaff nãduºit, care instigã recent la o campanie sis-
tematicã de distrugere formulând, în maniera petulantã a cate-
goriei de ocupanþi ce s-a pripãºit prin scaunele de aici, aceste
îndemnuri incredibil de absurde: „Sã mai terminãm odatã cu plopii
ãºtia în Bucureºti. Sã-i scoatem ºi sã punem în locul lor platani.
Platanul este simbolul Bucureºtiului“. Când citeºti aceste baza-
conii rostite despre oraºul unde sãlciile, plopii, stejarul ºi teii sunt
arboretul clasic lãsat de Dumnezeu, în locul cãrora ar fi nece-
sari arþari canadieni ºi platani în ideea cã „platanul“ ar fi „simbolul
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oraºului“ (o idee de o stupiditate greu de egalat chiar ºi de cãtre
gândirea acestei categorii de personaje grobiene) sentimentul ce
te cuprinde este deopotrivã de indignare ºi de silã universalã în
faþa sfertodoctului neisprãvit ºi guraliv. Cãci dacã, în locul învoielilor
de familie economicã (unde încurajarea vânzãrii de arboret greu
vandabil se „coteazã“, ca în orice operaþiune cu implicaþia unui
agent de vânzãri), asemenea creaturi ar mai pune mâna ºi pe
carte, nu doar pe bani, fãcând planuri mãcar verosimile ºi nu
de tot prosteºti precum aici, ar mai fi rãmas o temã comunã de
polemicã unde se participã aducând argumente ºi, deci, nãdej-
dea unui rest de bunã-credinþã ce ar mai trebui bãnuitã. Dar „la
carte“ scrie exact ceea ce obrãznicãturile de azi, uºor alfabeti-
zate dar nu mult, ignorã sfidãtor ºi, mã rog, multi-cultural. Într-o
sintezã aparþinând lui Vintilã Mihãilescu (clasic al geografiei de
la noi — care nu trebuie confundat cu mãruntul autor de articole
recente ce semneazã cu acelaºi nume în scopul de a deruta,
uzurpând o notorietate ce nu i se cuvine) oricine poate afla ce
concluzii existã în materie de geobotanicã de Bucureºti. Aici, zice
savantul („Geografia fizicã a României“, 1969, p. 236-238, a se
vedea în temã ºi P. Enculescu: „Harta zonelor de vegetaþie din
România“, 1938), avem, între altele, „salceturi“ (adicã mai bine
de 10 varietãþi de salcie, fiindcã aºezarea oraºului e în lunci de
râuri paralele), salcâmi, tei, plopi, mãrul ºi pãrul sãlbatic etc. dar
nu arþari ºi platani. Bineînþeles cã, pe lângã acestea, mai existã
sporadic ulmi ºi jugaºtri, frasini ºi oþetari care nu dau prepon-
derenþã ci doar element de decor ºi diversitate, pozitiv pentru
game extinse ºi potriviri de viaþã înrãdãcinatã. Suntem, deci, o
provincie floristicã din categoria „daco-ilirã“, unde sãlciile se aso-
ciazã cu plopii albi ºi negri ºi unde categoria reprezentativã este
nu „platanul“ (simbol scornit cu gândul la combinaþii aiuristice) ci
stejarul în varietãþi de stejar brumãriu ori stejar pufos. De altmin-
teri, chiar ºi numele Dâmboviþei indicã astfel de compatibilitãþi
cãci, în vorbele slave, aceasta însemneazã apa care curge prin
pãdurea de stejar.

Stricarea nu doar a obiceiurilor ci a însuºi „locului“, cu tot
ceea ce îl defineºte dar mai întâi de toate fiinþele vii crescute na-
tural, nu-i, în ultimã analizã, o temã culturalã oarecare aºa cum
se vehiculeazã ca versiune fabricatã în scopul de a minimaliza
efectele ci însuºi modul de a acþiona al unui pârjolitor irespon-
sabil ºi pentru care orice viitor colectiv nu are nici cea mai micã
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însemnãtate dacã buzunarul propriu se umflã ºi înlãuntrul lui încap
sume exorbitante ieºite din veºnicul robinet al hoþiei sistematice.
Puþini înþeleg, însã, cã preþul secret al pârjolului de la noi nu este
o temã ce priveºte banii ci însãºi viaþa noastrã istoricã, sacrifi-
catã cu cinism de mâinile apucãtoare ale cãror unghii vor trebui
tãiate într-o zi, alãturi de mâna toatã care a apucat.

(„Monitorul Imobiliar“ din 26 mai 2008)

UN SCANDAL DE UN COMIC IREZISTIBIL:
„ªASE BLOCURI DE 40 DE ETAJE

ÎN HERÃSTRÃU, ÎN LOCUL
MUZEULUI SATULUI“(??!)

Pe la jumãtatea lunii mai 2008, pe când se ºtia cu pre-
cizie cã în mijlocul Bucureºtilor urma sã se „avizeze“ un aºa-zis
„proiect Esplanada“ — rezultat din complicitãþi multiple ºi baroce
care ar produce o hemoragie de proprietate din bunul comunal
de multe sute de milioane de dolari — câteva mãrunte slugi semi-
docte, ce lucreazã la poruncealã ca orice bãiat de la cai, au rãspân-
dit un zvon bizar (însã cu o presupusã greutate prin efectul de
emoþie colectivã) care susþinea cã „o mafie imobiliarã“ periculoasã
aflatã la comanda unui candidat rebel la Primãria Bucureºtilor
ar unelti „sã punã gheara pe Muzeul Satului“ în ideea de a con-
strui în locul acestuia „un cartier de lux“ (??!) constând din „ºase
blocuri de 40 de etaje, o salã de sport, un cinematograf în aer
liber cu circuit închis, o salã de recepþii, o falezã de promenadã
ºi un mic port turistic pe malul lacului“. ªi pentru a crea senti-
mentul de verosimil (ba chiar ºi impresia de investigaþie docu-
mentatã cu meticulozitate), erau invocate câteva detalii care au
un aspect atât de funambulesc încât nici nu ar trebui comentate
dacã nu ar arãta un modus operandi destul de frecvent în aseme-
nea „comedii pe apã“. „Investitorul“ (de fapt o mafie internaþio-
nalã) ar fi fost înregistrat în „Antilele Olandeze“ (paradis fiscal,
aºadar loc tradiþional de spãlat banii ºi de învârtit afaceri necu-
rate), ar avea conturile bancare în „Estonia“ (deºi însãºi noþiunea
de paradis fiscal asociazã înregistrarea cu bancã ºi deci cu circu-
laþia banilor — dar, de fapt, de ce nu în Pakistan? sau în Colum-
bia, sediul propagandistic al traficului de droguri?) ºi, „dupã cum
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se ºtie“ (formulã sacrã a oricãrui denunþ lipsit de orice probã la
dosar), ar fi fost implicat în afaceri suspecte în Nigeria (o geografie
care evocã însãºi noþiunea de „escrocherie“ prin notoriile scrisori
nigeriene care fac ravagii în poºta electronicã). 

Dar fiindcã suntem în þara unde ºi ticãloºiile sunt fãcute
de imbecili înfumuraþi, citind acest denunþ isteroid este cu neputinþã
sã nu te umfle râsul cãci, la drept vorbind, mulþimea de prostii
rostite cu o atitudine gravã ºi voce cavernoasã e impresionan-
tã. Schema de fraudã, (sau, mai bine zis, montajul juridic) ar fi
fost redactatã nu de un cabinet de avocaturã — o categorie care,
indiferent dacã place sau nu, este prezentã în mai toate aface-
rile mari de aici, oricât de curate sau suspecte — ci, ºoc maxim!,
de „un cunoscut samsar de terenuri, cel care a furnizat soluþia
deposedãrii muzeului de teren“. La atâta „competenþã“, bineînþe-
les cã soluþia atinge un ridicol patent, aflat la marginea umorului
caragialian dacã, totuºi, I.L. Caragiale ar fi avut ºi momente când
geniul epic somnola. Cãci, pentru a pune gheara pe terenul Muzeu-
lui Satului (cum se exprimã atât de literar jurnalistul cu ºcoalã
de ºapte clase), „samsarul“ uns cu toate alifiile ar fi recoman-
dat sã se înfiinþeze o fundaþie care, cãpãtând prin lege dreptul
de a se socoti succesoarea deþinãtoarei iniþiale a acestor parcele,
ar avea motive sã solicite retrocedãri multiple de proprietãþi între
care ºi aceasta (dar, cu vremea, probabil cã ºi altele din uriaºa
listã de proprietãþi ale „Fundaþiei“ în chestie, precum e uºor de
dedus). Bineînþeles cã acest mecanism s-a întrebuinþat în unele
situaþii (deºi tehnica furtului legalizat este ceva mai barocã în real-
itatea administraþiei de Bucureºti) însã aici numai sã fii nebun
sã îl încerci fiindcã „fundaþia“ invocatã se chema, la origina, „Fun-
daþiile Culturale Regale“ ºi nimic altceva!! Acestea se constitui-
serã în felul unei federaþii de „ONG“-uri (cum am zice astãzi) ºi,
la drept vorbind, pentru a le reînvia ar fi fost nevoie de re-crearea
tuturor componentelor ca ºi, bineînþeles, de acordul dacã nu chiar
de complicitatea unora din titularii trãitori acum. Cãci iatã ce citim
în cele dintâi dispoziþii privitoare la „constituirea“ legalã a proprie-
tarului acestor terenuri privite astãzi cu lãcomie de nenumãraþi
„investitori“ între care, fãrã nicio îndoialã, ºi cei ce gãzduiesc
denunþuri ridicule precum cel evocat aici: „Legea pentru Fundaþiile
Culturale Regale, datã în Bucureºti la 14 aprilie 1933, stipula
(2, nr.88/14 aprilie 1933): 
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Art. 1. Fundaþia Universitarã regele Carol I, Fundaþia Prin-
cipele Carol din Bucureºti, Fundaþia Ferdinand din Iaºi ºi Institu-
tul de cercetãri experimentale Regele Carol al II-lea din Cluj
formeazã o uniune cu numele Fundaþiile Culturale Regale ale
României.

Art. 2. Pe lângã Fundaþiile Culturale amintite în art.1 se
înfiinþeazã în Bucureºti, potrivit unui statut special, ºi intrã
deopotrivã în uniune, Fundaþia de literaturã ºi arte Regele Carol
al II-lea, cu scopul sã ajute prin toate mijloacele dezvoltarea înal-
tei culturi în România…

Art. 11. Fundaþiile Culturale Regale ºi Aºezãmintele înfiinþate
de ele pentru împlinirea menirei lor statutare sunt persoane
juridice.“

În faþa acestor documente ce lichideazã dezvãluirile
ubueºti ce le-au dat ocazia evocãrii, nici nu mai are cine ºtie ce
importanþã cã denunþãtorii nu au reprezentãri elementare despre
istoria regiunii care, înainte de a intra în patrimoniul „Fundaþiilor
Regale“, fusese o întindere de pãºuni, liziere de pãdure ºi, în pãrþile
dinspre Bd. Mareºal Prezan, de numai câteva uliþe dintr-un cãtun
(Bd. Cãlãraºul, Fundãtura M. Bunea etc. — pentru curioºi, a se
vedea „Planul Bucureºtilor editat de Socec & Co, 1914). Ceva
mai târziu, vis-à-vis de „ªtrandul Kiseleff“ (astãzi ºtrandul Tinere-
tului, acesta — obiect de hoþie recentã) gãsim, una dupã alta, „Sta-
þiunea Agronomicã“ ºi „ªcoala de Horticulturã“, dacã e sã ne încre-
dem în planurile Bucureºtilor din 1939, în marginea de apus a
noului pe atunci „Parc Naþional Carol I“, mai apoi denumit „Par-
cul Herãstrãu“.

Aceasta pentru a nu spune cã însãºi ideea de a construi
clãdiri de 40 de etaje pe un sol nesigur — care, la rândul lui, s-a
format prin asanarea bãlþilor din anii ’30 ºi din întãrirea terenu-
lui fragil prin lucrãri minuþioase ºi grele fãcute în vremea lui N.Gr.
Caranfil — denotã o formã stranie de fabulaþie delirantã.

Dar peste numai câteva zile, ºi fãrã sã fie o replicã la ceea
ce considerã cã va fi „dezvãluirea secolului“ (deºi s-a observat
cã nu era decât o stupiditate de amatori), un alt denunþ de modã
nouã, cu, însã, alt obiectiv, a putut arãta — prin alãturare de
temã — care este realitatea în speþa expusã de mãrunþii toboºari
plãtiþi destul de zgârcit. Pe scurt, aceasta privea o complicatã
manevrã — deºi organizatã dupã tipic ºi bineînþeles cã de profe-
sioniºti ai jafului ºi nu de un eretic de partid, precum era în
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calomnia, foarte grosolanã, iniþialã — privitoare la o margine de
lac pe care ºtiutorii în „ale Bucureºtilor“ se ºi mirau pânã mai
ieri cum de a scãpat încã neatinsã de furia retrocedãrilor cu des-
tinaþie precisã dar ocultã. „Investiþia în doi peri“ privea „ridicarea
unui ansamblu rezidenþial, a unui hotel, a douã restaurante ºi a
unei baze de agrement sportiv pe terenul de pe Aleea Mateloþilor“,
adicã (mai puþin „locul“) cam tot ceea ce denunþau anterior agenþii
electorali disperaþi de pierderea timpilor optimi pentru candidaþii
îmbrãþiºaþi contra platã.

Vasãzicã, la fel ca în anecdota notorie pe vremuri prin care
nu se ºtia dacã „a furat sau i s-a furat“, de construit se vor con-
strui blocuri, dar cinci ºi nu ºase, iar acestea se vor împrejmui
cu restaurante, hotel, teren de sport ºi, mai mult ca sigur, „debar-
cader“ — aºa cum ºtiau denunþãtorii. Însã, loviturã de teatru: fãrã
nici o legãturã cu „doctorul demonizat“ ºi nicidecum în locul Muzeu-
lui Satului ºi în marginea Lacului Herãstrãu ci pe lângã Gara Bãneasa,
în spatele Palatului Scânteia ºi în lungul unui lac, dar cu altã
aºezare ºi, de bunã seamã, cu alt nume. Inutil sã spun, însã, cã
ticãloºiile iniþiale circulã, creeazã ecouri ºi reacþii (deºi sunt o sim-
plã vehiculare de dejecþii) ºi pânã ºi un ministru ce se ocupã de
culturã în felul care este prea bine-cunos-cut a socotit util sã se
arate rãzboinic agitând o sabie în vânt într-o manierã încã odatã
ridiculã, luptând cu fantasme inventate de mistificatori.

(„Monitorul Imobiliar“ din 27 mai 2008)
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