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FFlloorriinn  BBiicciiuuººccãã: Am avut ocazia sã observãm cã de
multe ori Upgrade este înþeles ca ceva care ne ajutã
sã câºtigãm fãrã sã avem nici un fel de pierdere. În
prima intervenþie din seara aceasta Georgicã
Mitrache ne-a arãtat punctele de cumpãnã ale ºcolii,
ne-a arãtat momentele în care ºcoala a basculat într-
o direcþie. Am dedus ºi a fost uºor de dedus care au
fost câºtigurile dar, nu prea ºtim care au fost pierder-
ile. Trebuie sã-mi amintesc acum de profesorul nostru
de esteticã Cezar Radu, care încerca sã ne convingã cã
este imposibil sã câºtigãm ceva, sã avem un plus în
ceva fãrã sã pierdem. Bun, dânsul mergea ºi spre
zona mai anecdoticã, ne aducea ca exemplu cãsãto-
ria, dansul având multiple upgrade-uri din acest punct
de vedere, avea ºi o experienþã aparte, dar nu a vrut
sã ne lase impresia cã nu existã o metodã prin care sã
obþinem un câºtig fãrã niciun fel de pierdere, aºa cum
ar putea lãsa impresia, din pãcate, upgrade-ul
provenit ca formulã din informaticã. Revenind la
ºcoalã, la un lucru la care Georgicã s-a oprit a fost
perioada anilor 90 în care acest upgrade s-a fãcut mai
mult sau mai puþin controlat. La începutul anilor 90 s-
a încercat o racordare, nu ºtiu ce se întâmpla în altã
parte ci doar ce apãrea în reviste. A fost ºi era de la
sine înþeles cã aºa se va întâmpla, un gest eliberator
pe paginile revistelor, încercând sã arãtãm cã ºi noi
putem sã facem imagini ca acolo. Spre sfârºitul sec-
olului ºi începutul acestui secol a început un proces în
care s-a cãutat o formulã prin care sã se punã ordine
în ceea ce înseamnã ºcoala româneascã. Deja nu mai
era vorba de un upgrade ci de o ordonare, de o
gãsire a identitãþii. Pentru cã cel care a iniþiat la vre-
mea respectivã acest proces a fost decanul, actual-
mente rectorul ªtefan Scafa Udriºte, o sã încep prin a
îl ruga pe dânsul sã ne spunã cum a dorit sã struc-
tureze aceastã ºcoalã. Nu este vorba de partea
administrativã, pentru cã nu despre asta încercãm sã
vorbim. Aceste concursuri care se organizeazã de ani
buni în ºcoalã aratã prin temele lor cã încercãm sã ne

gãsim o identitate. Dânsul se aflã la originea acestui
drum ºi, de aceea, aº vrea sã îl las chiar pe dânsul sã
iniþieze aceste discuþii.

ªªtteeffaann  SSccaaffaa  UUddrriiººttee::  Chiar înainte de a cãpãta niºte
responsabilitãþi în ºcoalã, m-am preocupat puþin altfel
de grija pe care cred cã toþi o avem ca dascãli ai aces-
tei ºcoli, în demersul didactic pe care îl înfãptuim zi de
zi. Într-un moment de cumpãnã, este vorba de anul
2005 când, la solicitarea Comisiei Europene, ºcoala a
trebuit sã se gândeascã dacã este dispusã sã se
supunã unei acreditãri la nivel european prin care sã
încercãm sã demonstrãm cã ºcoala ºi diploma noastrã
pot fi recunoscute ºi valabile în zona comunitãþii
europene. Era nevoie doar de o recunoaºtere oficialã,
pentru cã dupã cum bine cunoaºteþi toþi absolvenþii
noºtri nu au avut de fapt nicio problemã sã fie anga-
jaþi în birouri de proiectare. ªi aceasta începând din
anii 1968, când au avut loc miºcãrile pe fondul unui
dezechilibru în zona academicã, creând o zonã de vid
profesional în special în domeniul arhitecturii,
beneficã pentru noi, pentru cã astfel absolvenþii
noºtri dupã anul 1968 ºi-au gãsit foarte uºor de lucru
în occident, ceea ce explicã numãrul record de
arhitecþi români de la Paris. Pânã acum câþiva ani erau
aproape în numãr egal cu cei din Bucureºti. Sigur cã
eram recunoscuþi, arhitecþii, absolvenþii noºtri erau
pregãtiþi ºi capabili sã rãspundã unor decizii imediate,
desenau foarte bine, se integrau rapid într-un birou
de proiectare. La o citire mai atentã a acelor ani, con-
statãm cã în ciuda numãrului mare de arhitecþi nu s-a
întâmplat niciun eveniment mai consistent, câºtigarea
unui concurs de arhitecturã sau un nume care sã iasã
în mod evident din peisajul profesional. În 2005, când
am fost antrenaþi în aceastã recunoaºtere care s-a
tradus prin aceea cã în 2009 am apãrut în directiva 36
a Comunitãþii Europene, ne-am gândit cum sã
devenim competitivi pe piaþa profesionalã, dincolo de
recunoaºterea profesionalismului studenþilor noºtri.
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Principiul factorului de competitivitate a fost cel ce a
generat, într-un fel, niºte restructurãri în modul de
generare al arhitectului. S-au schimbat niºte obiective
didactice, în special de la anul 4 cãtre anul terminal, s-
a modificat programa, s-au modificat temele, s-a
schimba în principal mentalitatea ºi instrumentele
noastre pedagogice în raport cu studenþii. Din dor-
inþa de a crea o atmosferã ºi un impuls de creativitate
sporitã pentru proiectele care le facem, ne-am gândit
cã ar trebui mai multã responsabilitate din partea stu-
denþilor. Credeam cã în acest fel putem forma un
arhitect competitiv în competiþiile profesionale. În
paralel, încercãm sã ne educãm pe noi ca profesori
din punct de vedere al mentalitãþii, al modului de a
cere ºi de a impune o anumitã metodã de instruire.
Din 2004 ne-am gândit sã iniþiem o serie de competiþii
internaþionale studenþeºti, prin intermediul Asociaþiei
ªcolilor Europene, în special pentru studenþii din anii
terminali dar nu numai, cu asentimentul ºcolilor ºi sub
îndrumarea profesorilor din ºcolile respective. Urma
sã vedem dacã, prin produsul nostru, studentul, ºi
prin proiectele elaborate de studenþi sub îndrumãrile
noastre, pedagogia pe care o aplicãm este competi-
tivã ºi dacã rezultatele sunt pe mãsurã. Primul concurs
pe care l-a iniþiat ºcoala noastrã prin Asociaþia ªcolilor
Europene în anul 2004 avea o tematicã legatã de
vârsta a III-a ºi vârsta a IV-a (datoritã prezenþei într-o
poziþie deosebitã a unui coleg de-al nostru arhitect în
Ministerul Sãnãtãþii sau la Asigurãrile Sociale din
Franþa ºi împreunã cu Ministerul Sãnãtãþii din Franþa).
Acest prim concurs nu ºi-a propus rezolvarea unor
construcþii de dotãri pentru bãtrâni, ci ºi-a propus sã
depisteze o politicã corectã faþã de un eºantion social
ºi în mãsura în care aceasta este corectã, sã se
transpunã într-un program de arhitecturã ºi eventual
într-un obiect care sã fie pe mãsura aspiraþiilor acelui
sector social. La fiecare competiþie de acest gen,
fiecare ºcoalã trebuia sã vinã cu propuneri raportate
de mediul respectiv. Noi ne-am raportat pentru

primul concurs la oraºele Bucureºti ºi Sibiu. Acesta a
fost primul concurs la care au participat studenþii
noºtri. Jurizarea s-a fãcut la Paris, de fiecare datã ºi nu
numai atunci au fost niºte jurii de maximã consistenþã
profesionalã. La aceastã competiþie ºcoala s-a rapor-
tat la un numãr mare, însã numai la nivel de menþiu-
ni ºi nominalizãri în cadrul acestei competiþii. 
Al doilea concurs a fost legat de o tematicã numitã
metaforic „Locuri uitate” („Forgotten Places”), o
propunere cãtre studenþi ºi profesorii care participau
împreunã cu studenþii la depistarea acelor locuri,
monumente, tradiþii ale oraºului sau ale comunitãþii
pe care viteza, progresul, miºcarea ultimilor ani le-au
condamnat la uitare. Ne-am propus ca prin analizele
de concurs, sã depistãm împreunã cu studenþii acea
identitate specificã a unei comunitãþi prin mijloace
arhitecturale. La acest concurs cu o audienþã deosebi-
ta au participat ºi studenþii care erau în 2006 în anul
4. Concursul s-a raportat la Bucureºti, au fost depis-
tate extrem de multe lucruri interesante, care au por-
nit de la pasaje pietonale, trasee culturale, strãzi care
aveau o anumitã tradiþie ºi au fost revalorificate,
pieþe publice, spaþii publice pierdute ºi recâºtigate ºi
multe alte lucruri pe care, numai zona aceasta care
înconjoarã Universitatea, ar putea fi un exemplu
extrem de elocvent. 
Jurizarea a avut loc la Bucureºti, s-a organizat ºi o
expoziþie. ªcoala a obþinut atunci premiul 3. Pentru cã
a fost vorba de Bucureºti, la momentul respectiv am
început sã facem mai vizibilã aceasta poziþie a ºcolii ºi
a studenþilor noºtri. Am invitat primarul la aceastã
expoziþie, din pãcate, dânsul nu a mai venit. Ca atare,
studenþii noºtri au fãcut rost de niºte panouri speciale
ºi au expus proiectele care vizau zone din Bucureºti –
imagini, proiecte extrem de uºor de vizualizat ºi infor-
maþii uºor de transmis – ºi le-au expus în staþia de
metrou de la Universitate, ocupând peronul staþiei de
metrou; s-au dus ºi au ocupat strada din faþa
Ordinului Arhitecþilor ca sã facã mai vizibil punctul de
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vedere ºi orientarea ºcolii în ceea ce priveºte patrimo-
niul, respectul pe care îl avem faþã de acesta ºi chiar
câºtigul pe care îl reprezintã aceastã atitudine pentru
identitatea oraºului. 
A urmat un alt concurs la un interval de doi ani faþã
de al doilea, a cãrui tematicã era legatã de
provocãrile prezentului ºi viza ºi ideea ca instrucþia
sau educaþia absolventului nostru sã fie un factor
activ, un pion al comunitãþii din care face parte ºi, nu
în ultimul rând, sã ºtie sã rãspundã ºi sã se implice în
problematica societãþii din care face parte.
Concurenþii trebuiau, deci, sã listeze problemele
acute ale acestui moment ºi sã gãseascã soluþii de
rezolvare a acestora prin mijloace arhitecturale, în
prezent ºi viitor. Interesul pentru diferite activitãþi ºi
probleme ale societãþii a fost remarcabil, ºcoala a
obþinut premiul 3. Încercãm deci, prin aceste concur-
suri, sã aflãm unde ne situãm, raportându-ne la jurii
extrem de exigente în ceea ce priveºte interpretarea
ºi evaluarea proiectelor. 
Ultimul concurs, cel legat de aceastã temã a Upgrade-
ului, propunea ideea dezvoltãrii prin continuitate.
Proiectele au putut fi vizionate în expoziþie, aceastã
comunicare este legatã de aceastã expoziþie. Eu cred
cã am reuºit ca studenþii sã înþeleagã cã dincolo de
cunoºtinþele, informarea corectã, asimilarea acestei
informaþii, exerciþiile de arhitecturã de la nivelul
obiectului arhitectural, ei trebuie sã îºi formeze o
mentalitate profesionalã. Noi am încercat sã insistãm
foarte mult ca aceastã mentalitate sã fie dublatã ºi de
o educaþie esteticã, de atitudine competitiv creativã,
astfel încât studenþii noºtri sã poatã deveni arhitecþi
competitivi, concurenþi importanþi ai celor din strãinã-
tate. Sã fim competitivi, acesta este elementul cãtre
care ne îndreptãm tot efortul nostru didactic în for-
maþia arhitectului: „competitivitatea”. Se discutã mult
de calitatea învãþãmântului, de design, de principii. În
mai anul trecut am început dezbaterea problemei for-
maþiei arhitectului cu analize, cu studii, cu registre cu

interpretãri. Am ajuns pe un drum logic, corect ºi
coerent cãtre competenþele profesionale, cele care
trebuiau cuprinse în toate documentele europene ºi
aºa mai departe. Dar dincolo de toate aceste cãutãri,
argumente ºi materiale, eu cred cã gestul nostru prin-
cipal legat de mentalitatea noastrã este acela de a
forma niºte arhitecþi competitivi. Eu cred în asta ºi
cred cã viitorul nostru, ca profesie, ca ºcoalã – ca
prezenþã a ºcolii în centrul Europei, nu la periferia ei
– este aceastã competitivitate. În momentul în care
nu va mai existã competitivitate nu vom mai fi. 

CCoonnssttaannttiinn  EEnnaacchhee::  Sunt singurul de aici care fac
parte din altã zonã decât proiectarea. Am încercat sã
vorbesc despre ºcoalã la prezentarea legatã de axa
Buzeºti. ªcoala trebuie sã conºtientizeze cã în prezent
are o dublã responsabilitate: învãþãmânt, educaþie,
dar ºi aceea de a fi singurul loc din România în care se
mai poate face cercetare în domeniul arhitecturii ºi al
urbanismului, fiindcã, în rest, din tot felul de raþiuni
financiare greºit înþelese, se conteazã extrem de mult
pe societãþile comerciale ºi pe competiþia prin licitaþie.
În aceste condiþii, gândirea este trasã în mod extrem
de periculos exclusiv cãtre pragmatism, ºi atunci deo-
camdatã, pânã va fi mai multã limpezime în zona de
conducere a acestui domeniu de activitate, ºcoala
rãmâne singura zona în care putem sã depãºim acest
pragmatism, dar cu condiþia sã fim conºtienþi de asta.
Întâlniri asemenea celei de astãzi, care este una gra-
tuitã – de fapt, nimeni nu câºtigã nimic, exceptând
asistenþii care mai adunã puncte pentru doctorat –
este de fapt locul ºi prilejul schimbului de experienþã.
Dacã ºcoala nu va reuºi sã multiplice ºi sã dea dimen-
siuni mai largi unor asemenea discuþii ºi confruntãri ºi
va rãmâne tot în zona pragmatismului nu va fi bine
deloc pentru noi. În al treilea rând, va trebui sã veg-
hem ceva mai mult asupra unitãþii ºi coerenþei ºcolii în
interiorul sãu, pentru ca meseria noastrã s-a diversifi-
cat ºi a devenit atât de complexã încât o singurã voce
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nu mai este de ajuns, trebuie sã fim atenþi ºi la ce
spun ceilalþi, ºi ceilalþi nu sunt atât de departe de noi,
sunt aici la un pas, numai cã nu reuºim sã ne întâlnim,
sã discutãm ºi cu asta trec la alt subiect dintre cele dis-
cutate azi. Deºi sunt în principal urbanist, nu renunþ
deloc la activitatea de arhitect ºi mã consider în
primul rând arhitect. În Registrul Urbaniºtilor, din
1600 de oameni, 1400 sunt arhitecþi. De fapt, trebuie
sã ne dezbrãcãm de aceastã coajã în spatele cãrora
ne ascundem greºelile: când greºim ca urbaniºti,
spunem cã de vinã este arhitectul care a fãcut o casã
urâtã, când greºim ca arhitecþi, spunem cã e de vinã
urbanistul care nu a fãcut o regulã, dar de fapt sun-
tem aceiaºi, ne mutãm de la masa de urbaniºti la
masa de arhitecþi sau restauratori. Trebuie sã dis-
cutãm mai mult ºi sã învãþãm sã renunþãm la ambiþii
ºi la emoþii care nu sunt la locul lor ºi vizeazã mai mult
individul, în faþa unui interes care este deasupra noas-
trã, pe care l-aº numi interes naþional, ºi care ne cere
ca deciziile sã nu fie luate exclusiv pe seama emoþiilor,
ci în baza unei evaluãri corecte a resurselor pe care le
avem la îndemânã - nu numai banii, ci ºi populaþia ºi
timpul. Suntem într-o þarã ºi într-un oraº aflate într-o
competiþie, iar într-o întrecere timpul este extrem de
important. Dacã nu vom reuºi sã ne adunãm între noi
ºi sã facem acest pas mai departe, în principiu nu ne
va fi foarte bine. Eu sunt aproape de limita de vârstã
ºi am ajuns la niºte sinteze personale. Consider cã
punctul de vedere al lui Georgicã Mitrache este
extrem de actual. Deci ºcoala noastrã nu trebuie sã
mai alerge gâfâind ºi disperatã pentru a arãta cã
poate sã facã ceva similar cu ce se face în alte pãrþi ale
Europei, cã putem sã facem ºi noi aici o replicã a ceea
ce s-a fãcut în altã parte. Asta este o cale complet
greºitã. Nu trebuie sã rãmânem departe de infor-
maþia care circulã pe plan internaþional, dar trebuie
sã ascultãm cu mai multã atenþie ºi sã conºtientizãm
specificul naþional. ªi nu cred cã trebuie sã începem cu
o restructurare ca învãþãmântului; nu e cazul. Ajunge

dacã mãcar într-un singur proiect din aceastã ºcoalã
se va trece ca scop didactic al proiectului discutarea
modalitãþilor de realizare a specificului naþional. Sau
mãcar sã-l discutãm între noi. Altfel, vom scoate în
continuare niºte excelenþi arhitecþi de arhitecturã
modernã, dar care în secunda în care trebuie sã facã
o casã cu învelitoare vor fi disperaþi ºi vor face
urâþeniile care ne înconjoarã. Acea discuþie legatã de
faptul cã specificul arhitecturii româneºti care este de
mici dimensiuni nu justificã preocuparea pentru un
stil naþional, având în vedere dimensiunile clãdirilor
de raport ºi al celorlalte clãdiri din oraº, în prezent nu
mai este valabil. Mai mult de jumãtate din producþia
noastrã de arhitecturã este pentru clãdiri de mici
dimensiuni în care preocuparea pentru specificul
regional lipseºte cu desãvârºire pentru cã ea nu s-a
dezbãtut, nu s-a studiat în aceastã ºcoalã ºi nu s-au
pus la îndemâna studenþilor instrumentele pentru a-ºi
dezvolta acest vocabular ºi a-l duce mai departe. În
aceastã competitivitate de care vorbea domnul rec-
tor, dacã nu ne vom asocia identitatea naþionalã,
niciodatã nu vom avea o poziþie demnã de luat în
considerare. Vom fi veºnic arhitecþi excelenþi de mâna
a doua. Trebuie sã gãsim mijloacele de a construi acel
vocabular, acel instrumentar care sa poate dezbate
cu competenþã, nu „pãºunist”, ce este acela specific
regional ºi care sunt mijloacele noastre de a-l pune în
valoare. Cred cã acesta poate fi subiectul unei întregi
discuþii axate numai asupra acestui lucru. Aici inter-
vine ºi arhitectul, dar fãrã urbanist nu poate face
nimic. Cred cã trebuie sã discutãm ºi despre difer-
enþele dintre ruralitate ºi urbanitate, nu numai la
nivelul amenajãrilor, dar ºi al construcþiilor, pentru cã
în clipa de faþã, cu mândrie ne-am distrus tot ceea ce
înseamnã patrimoniu natural, îngrãmãdindu-l cu con-
strucþii fãrã caracter. Poate pare ciudat, dar singurele
aºezãri care au în prezent un caracter în România
sunt aºezãrile romilor de la marginea Bucureºtiului. În
rest, tot ceea ce înseamnã caracter naþional românesc
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este demarcat cu dezinvoltura în disperarea noastrã
de a construi europeneºte. Europeneºte vom construi
în clipa în care vom construi ºi într-un caracter care sã
aparþinã acestor meleaguri ºi trebuie sã discutãm cum
trebuie fãcut acest lucru contemporan ºi demn, dar
totuºi cu þinta de a arãta lumii cum suntem. ªi pentru
asta trebuie sã ne redescoperim bunicii, pentru cã
specificul naþional pe care contau altãdatã arhitecþii,
acela cã meºterii locali ºi materialele locale vor con-
duce cu siguranþã la realizarea unei arhitecturi cu spe-
cific al locului nu mai existã în clipa de faþã, pentru cã
nu mai discutãm nici de meºteri locali ºi nu mai dis-
cutãm nici de materiale locale. În clipa de faþã,
folosim cu toþii – iar majoritatea arhitecturii nu mai
este produsã de acea arhitecturã vernacularã – arhi-
tectura fãrã autor. Toatã arhitectura are autor, deºi
de multe ori autorului ar trebui sã-i fie ruºine sã sem-
neze; sunt toþi ºcoliþi în aceastã ºcoalã. Sã-i ajutãm
deci pe copiii care terminã facultatea asta sã fie mai
conºtienþi de mijloacele care le stau la îndemânã pen-
tru a pãstra ºi o identitate – nu trebuie sa fim naþion-
aliºti, dar trebuie sã încercãm sã punem la îndemâna
mijloacele prin care putem face o arhitecturã care sã
pãstreze omenirii ºansa la diversitate. Frumosul este
variat ca înþelegere, dar diversitatea trebuie pãstratã.
Dacã toþi vom dori sa fim meri, pãmântul va arãta ca
o livadã. Nu trebuie sã fim toþi crizanteme, pentru cã
levãnþica nu e mai puþin valoroasã, ci pur ºi simplu alt-
fel. Trebuie sã punem în valoare acest altfel care este
sau au fost, oricum, strãmoºii noºtri. Trebuie fãcuþi
aceºti paºi, ºi am fost plãcut impresionat de încercare
pe care o face Georgicã – oricum ocupã ºi un loc
important în ierarhia ºcolii. Sper sã nu rãmânã doar o
încercare la o sesiune ºtiinþificã, ci sã se dovedeascã o
construcþie serioasã, la care sã adãugam o analizã, o
strategie construitã, un program, niºte acþiuni, ºi la
sfârºit sã vedem care este rezultatul. Deci trebuie o
metodã de lucru. Mulþumesc. 

ªªtteeffaann  SSccaaffaa  UUddrriiººttee::  Eu cred cã aceastã competitivi-
tate pe care o doresc pentru absolvenþii acestei ºcoli
include ºi modul de a ne afirma prin ceea ce putem sã
spunem noi prin noi. 

CCoonnssttaannttiinn  EEnnaacchhee: Lucrurile trebuie discutate foarte
pe îndelete ºi aplicat pe proiect. Cursul rãmâne în
general o poveste, pe când în faþa proiectului studen-
tul reacþioneazã altfel.  

ªªtteeffaann  SSccaaffaa  UUddrriiººttee::  Plecarea ta se leagã de procesul
de informare ºi, în acest sens, vã dau o veste bunã:
Începând cu anul acesta, granturile de cercetare vor fi
finanþate, deci putem beneficia ºi de niºte fonduri de
cercetare, cercetare solidã nu se poate face decât cu
bani. Anecdotic, la o întâlnire cu Banca Mondialã, am
fost întrebaþi la un moment dat de ce nici o universi-
tate româneascã nu se aflã în primele 500. Rãspunsul
unuia dintre rectori a fost: „Domnilor, daþi-mi 100 de
milioane de dolari ºi la anul o sã fim în primii 80”. Asta
înseamnã finanþare, asta înseamnã oameni.

MMiirrcceeaa  OOcchhiinncciiuucc::  Vreau sã îl contrazic pe domnul
Costicã Enache. Trebuie sã-i ajutãm pe studenþi, dar
sã-i ajutãm sã nu termine facultatea, pentru cã sunt
mulþi care nu au absolvit bine, apoi intrã în Ordinul
Arhitecþilor, primesc dreptul de semnãturã de la
comisia de acordare a acestui drept. Aºa este inva-
datã þara de lucrãri foarte proaste ºi nu existã nicio
modalitate de a stopa acest proces. La discuþia de la
Sinaia, am întrebat ºi eu: cum este posibil ca o comisie
de acordare a dreptului de semnãturã, comisie
naþionalã, sã nu respingã decât 10 din cele 300 ºi ceva
de dosare pentru obþinerea dreptului de semnãturã?
ªtim cu toþii foarte bine cã aceºtia se aflã sub nivelul
de pregãtire necesar unei calitãþi acceptabile a arhi-
tecturii. ªcoala trebuie sã ducã o politicã de com-
petiþie, aºa cum a spus ºi domnul rector, sã
pregãteascã oameni din toate aspectele ºi sã nu îl lase
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sã se strecoare prin acest proces al diplomei pentru ca
dupã aceea sã devinã absolvent. 

ªªtteeffaann  SSccaaffaa  UUddrriiººttee::  Bineînþeles cã depinde numai de
noi ºi de comisia de atestare a dreptului de sem-
naturã. 

MMiirrcceeaa  OOcchhiinncciiuucc:: Dar de ce nu poate aceastã comisie
sã ridice dreptul de semnãturã pe care l-a dat la un
moment dat? 

ªªtteeffaann  SSccaaffaa  UUddrriiººttee::  Existã un regulament al
Ordinului care condiþioneazã prezentarea ºi
susþinerea acestui examen. Dacã ei respectã ºi
îndeplinesc aceste condiþii, trec mai departe.

MMiirrcceeaa  OOcchhiinncciiuucc::  Atunci este într-un fel ca povestea
aceea puþin jenantã: din atâþia arhitecþi buni ies
atâþia lipsiþi de orice regulã ºi educaþie profesionalã...

ªªtteeffaann  SSccaaffaa  UUddrriiººttee::  Da, exact ca în medicinã. Toate
analizele sunt perfecte ºi moare pacientul. Aºa se
întamplã, din pãcate. 

PPeettrree  GGhheeoorrgghhiiuu::  Vreau sã supun atenþiei dvs. un caz
cunoscut de toatã lumea care ilustreazã perfect
aceastã temã a sesiunii noastre de comunicãri, dez-
voltarea prin continuitate. Mã refer strict la oraº, la
Bucureºti, la aceastã axã Calea Victoriei, Buzeºti pânã
jos ºi mai departe la Uranus, care reprezintã o necesi-
tate, dar în acelaºi timp, o continuitate istoricã. Toatã
lumea care cunoaºte Bucureºtiul ºtie cã de la Buzeºti
se cobora pe Cobãlcescu, se trecea podul la Izvor ºi se
urca pe Calea Uranus. Nu era o linie dreaptã, dar era
un ax paralel cu Calea Victoriei, un ax istoric care te
ducea mai departe. Intervenþia din centrul civic a blo-
cat acest ax ºi a rupt toate legãturile N-S, inclusiv prin
dãrâmarea podurilor (dacã þineþi minte în 90’ aveam
cu vreo 5 poduri mai puþin peste Dâmboviþa). Deci,

este absolut obligatoriu sã se facã aceastã nouã axã,
ale cãrei fronturi sunt convins cã pot fi rezolvate dacã
se va lucra cu atenþie ºi prin concursuri la relaþia din-
tre prospect ºi spaþiul interior al zonelor adiacente.
Tot în acest spirit, consider cã domnul Polizu a
prezentat foarte bine aceastã problematicã, cu argu-
mentele ambelor pãrþi, extrem de echilibrat,
susþinând cã aceastã intervenþie trebuie sã aibã loc.  
O altã observaþie este legatã de Roºia Montanã. Eu
am comparat aceastã dezbatere cu o alta care a avut
loc acum câþiva ani, în care „unii” spuneau „ dom-
nule’...noi nu prea ºtim cum a fost comunismul, hai sã
facem o comisie ca sã aflãm dacã el a fost criminal,
dacã a fost rãu, dacã a fost bun”...Deci ar trebui sã
facem o comisie. Pai, bine domnule’, dacã nu ºtii ce ai
trãit, curios, dar nu ai ce cãuta... La fel ºi aici la Roºia
Montanã, cine este pentru acel proiect nu ºtie ce
trãieºte. Cine încearcã sã salveze Roºia Montanã face
parte din categoria celor care au trãit, au ºtiut ce a
însemnat aceastã evoluþie istoricã ºi o respectã. 
Legat de acest aspect, sigur cã dacã trebuie sã anal-
izãm Bucureºtiul, el reprezintã o dezvoltare care prin
continuitatea sa marcheazã, de fapt, extrem de multe
discontinuitãþi în evoluþia oraºului, dintre care cea
mai puternicã a fost centrul civic. Mie îmi pare extrem
de grav cã, dupã 20 de ani, singura continuitatea
realã în dezvoltarea oraºului este cã mai construim o
Casã a Poporului: noua Catedralã a Mântuirii
Neamului, amplasatã, ca sã ne exprimãm neacadem-
ic, la „ fundul” Parlamentului, de a cãrui formã nu
este independentã. Bãnuiesc cã sunteþi de acord cã
face parte din categoria acelor clãdiri al cãror autor ar
trebui sã intre în categoria bine descrisã de cãtre
domnul Ochinciuc, legat de dreptul de semnãturã. Nu
am auzit ca vreuna din cele 27, 30 de asociaþii care
luptã pentru oraº sã sesizeze asupra acestui monstru
care urmeazã sã se construiascã ºi care este o urâþe-
nie. Sunt credincios, sunt ortodox, cred cã este foarte
bine sã existe o Catedralã a Mântuirii Neamului, dar
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nu asta.
Cred cã noi am putea lua o hotãrâre, o poziþie prin
care sã canalizam energiile acestor ONG-uri care
apãrã oraºul ºi spre lucruri adevãrate, pentru cã ce se
întâmplã acolo este efectiv o continuitate. Avem ºi o
a doua Casã a Poporului. E drept cã o sã devinã unicã
în lume pentru ceea ce am creat noi acolo, sã nu
uitãm cã acea zonã este unicã în lume pentru cã
marcheazã ºi lupta lui Ceauºescu cu istoria, raderea
oraºului vechi ca sã nu mai existe memorie; acest om
s-a rãzboit ºi cu geografia, a fost ras ºi Dealul Mihai
Vodã: acolo unde era o colinã, o pantã frumoasã,
acum este un plan ras. Trebuie sã existe ºi o opinie
legatã de formã, de exemplu, cum o sã arate imag-
inea oraºului cu doi „ monºtri „ alãturaþi. 

VViirrggiill  PPoolliizzuu::  Te rog sã-mi permiþi sã te completez. Ca
o ironie a unui lucru deja fãcut, aceasta vecinãtate
întrerupe axa la Splai, axa nu poate înainta aºa cum
este ea gânditã sã facã o legãturã cu partea de S din
cauza apropierii acestor douã monumente de care
vorbeºti. 

FFlloorriiaann  SSttaanncciiuu::  Pe mine mã sperie discuþiile acestea
cu strãmoºii, cu partea de specific, cu specificul identi-
tar pentru cã mãrturisesc cã nu ºtiu de unde vine. De
fapt, cred cã ºtiu de unde vine, ea se naºte dintr-un
resentiment, adicã arhitectura de spirit naþional este
o moralã a resentimentului, este moralã, nu se naºte
dintr-o privire asupra arhitecturii. Adicã ea vine dintr-
un exterior ca ideologie. ªi pe mine mã cam sperie,
pentru cã nu ºtiu de unde avem noi tendinþa de a
experimenta pânã la ultimul nivel, pânã la ultimul
oscior. Ne-am pustiit în toate universalitãþile ºi toate
universalismele aºa ºi, epuizat, gãsind golul de la
sfârºit mã întorc spre un „ceva” . Ori este vorba de un
fals, pentru cã noi nu am experimentat nimic cu ade-
vãrat pânã la capãt. Adicã ne prefacem cã experimen-
tãm. Este o discuþie lungã ºi mã întreb de unde a

apãrut. Pãream cã ne pierdem, dar nu ne pierdem
pentru cã am încercat cu disperare ºi este o fundãtu-
ra, o moralã a resentimentului. Neîncercând acum cu
adevãrat, umãr la umãr cu ceilalþi ne repliem pe un
teritoriu care nouã ni se pare ferm, dar nu este nici pe
departe. Þi, à propos de ºcoalã ºi de competitivitate,
de tematicã, cel mai mult mã sperie ce trebuie sã
facem, ce trebuie sã le spunem copiilor. Ceea ce ne
face sã rãmânem într-un minorat, oricât am încerca sã
ieºim din el, este faptul cã vorbim mult despre arhitec-
tura modernistã, despre arhitectura postmodernã,
despre arhitectura popularã, în schimb nu avem cura-
jul sã ne întrebãm, totuºi, ce este arhitectura? Ori o
ºcoala trebuie sã aibã curajul sã întrebe ce este acel
ceva cu studiul cãruia se ocupã. Nu ne întrebãm
asupra acestui lucru obscur care este tot timpul în
centrul nostru ºi în jurul cãruia ne raportãm, noi
rãmânem într-un minorat. Avem impresia cã ºtim ce
este arhitectura ºi o practicãm în toate sensurile.
Spunem „arhitecturã popularã”, dar întrebarea care
stã în suspensie este „Ce este arhitectura?” Asupra
acestei întrebãri trebuie sã reflectãm. Ne vom îndrep-
ta paºii în mod natural ºi asupra arhitecturii
strãmoºilor, care nu mai este, astfel, o purã abstracþie
a ideologiei. Deci minoratul unei ºcoli constã în faptul
cã nu are curaj. Deci minoratul unei ºcoli este, de
fapt, laºitatea ei. Noi facem totul, tot ce putem noi,
orice concursuri, dar fãrã sã ne întrebãm asupra
acelui ceva care este esenþial, ceea ce ne face sã fim
ºi nefericiþi, neîmpliniþi, sã avem sentimentul cã nu
suntem pe cãi mari, ci în minorat, tot privind în urmã.
Marile ºcoli nu se întreabã toatã ziua ce este arhitec-
tura, însã asta au în cap. De exemplu, arhitectura de
interior, arhitectura....dacã te gândeºti bine, te doare
capul. Pãrem cã ºtim ce este dar, de fapt, nu ºtim. Noi
cãutãm, totuºi, arhitectura popularã, nu ne-am pus
întrebarea, nici Marcel Iancu nu ºi-a pus întrebarea,
preluând o carcasã, o imagine de arhitecturã. Ce legã-
turã au Marcel Iancu sau Horia Creanga cu modul de
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a gândi al lui Mies sau Corbusier, cu întrebarea „ce
este stâlpul?” ºi alte. Nicio întrebare, nu aveau prob-
lema asta. Deci noi nu am epuizat nimic ca sã ne între-
bãm asupra strãmoºilor . Este pur ” balet”. Este resen-
timent, ceea ce este mai rãu. 

CCoonnssttaannttiinn  EEnnaacchhee::  Eu cred cã arhitectura nu înseam-
nã a face case. Arhitectura este crearea unei
ambianþe care trebuie sã reflecte o culturã ºi dacã
aceea culturã nu provine din rãdãcini. Ce ºtim noi
despre cultura þãrãneascã? Eu nu am spus cã trebuie
sã facem arhitectura strãmoºilor. Trebuie sã ºtii câte
ceva despre cultura românã când faci o casã la þarã
sau în mediul urban. Mediul urban este un mediu al
cãutãrii, al cosmopolitismului, al inovaþiei. Aici poþi sã
faci orice dar când faci o casã într-un sat românesc
trebuie sã cunoºti cultura româneascã. Acasã poþi sã
asculþi muzicã clasicã, poþi sã faci ce vrei, poþi sã
asculþi jazz, dar ai datoria sã ºtii sau mãcar sã fii infor-
mat. 

Ori în ºcoala asta nimeni nu este informat despre cul-
tura româneascã autenticã, asta spun. Nu mai facem
antropologie, de sociologie ce sã-þi mai spun, deci noi
credem cã dacã punem ziduri unul lângã altul facem
arhitecturã. Asta nu este arhitecturã ºi trebuie sã ne
legãm de culturã. Aceste lucruri trebuie discutate în
cadrul ºcolii ºi sunt de acord cã trebuie sã discutãm
cultura. 

FFlloorriiaann  SSttaanncciiuu::  Nu cultura, ci acel ceva care face cul-
tura. Pentru cã atunci când spunem de cultura unei
case facem de fapt design de casã. ªtii la ce mã gân-
desc când aud aºa vorbe mari despre tradiþie. Spun
unii cã tradiþia este cea care ne împiedicã sã ajungem
la acel ceva. Ea se opune ºi se interpune cu opacitate.
Ea ascunde tocmai accesul la acel ceva pe care îl simþi.
Eu când mã duc la Muzeul Satului, culmea cã simt
ceva acolo în spate, dar ea mã împiedicã sã ajung la
acel ceva. A decupa nu ºtiu ce detalii, nu înseamnã cã
asta este tradiþie. Asta am vrut sã spun. Partea cu cul-
tura este foarte bine, puþin mã sperie ce ar putea sã
nascã, pentru cã nu am experimentat încã nimic.
Pânã sã gãseascã rãspunsul la aceste întrebãri, unii au
deja cicatrice adânci pe obraz.  

TTrraannssccrriieerree
P.O. drd. arh. Anca Mihaela CONSTANTIN
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