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Arhitectura totalitară în Bucureşti
„Mai mult, mai încărcat, mai preţios şi cât mai repede!” spunea
Nicolae Ceauşescu referindu-se la materializarea arhitecturii totalitare
promovată sistemul comunist. De fapt, aceasta nu poate f
considerată arhitectură în adevăratul sens al cuvântului, ci, mai
degrabă, o putem numi o ideologizare înzidită, exprimarea pură, atât
de clară şi de directă a principiilor propagandei comuniste.
Perioada anilor 30 se materializează în arhitectură prin apogeul şi
apoi inevitabila înceată epuizare a stilului neo-românesc, promovat de
către arhitectul Ion Mincu şi Regele Carol I; încercându-se, totuşi,
menţinerea lui în viaţă prin adaptarea la tehnicile şi materialele noi,
iar, pe de altă parte, invadarea unor noi curente de modernism şi art
deco. Acestea din urmă se datorează influenţei tot mai puternice a
germanilor şi italienilor, ale căror curente arhitectonice erau tot mai la
modă în perioada respectivă. Desigur, acest fapt este pus pe seama
trimiterii tinerilor la studii în străinătate şi descoperirea a noi stiluri şi
curente. Aceasta ipoteză de „a f în rând cu lumea” poate f privită din
doua direcţii: una în care noi refuzăm să mai dezvoltăm stilul naţional,
ori să creăm unul de o amploare mai mare, care să ne reprezinte şi
preferăm să copiem ceea ce vedem „afară”, lucru care s-a petrecut
adesea în multiple domenii, în România, de-a lungul istoriei; iar, pe de
altă parte, orice evoluţie , orice realizare măreaţă necesită o
documentare foarte vastă în prealabil. Pentru a avea părere asupra
unui fapt, lucru sau acţiune, trebuie , mai întâi să asculţi parerile
celorlalţi; asta ar trebui să facă atât un om înţelept, cât şi o conştiinţă
naţională înţeleaptă.
Cu toate acestea, în 1932, îndrăznim să recunoaştem ofcial
Corpul Tehnic al Arhitecţilor. Arhitecţii români încearcă să creeze
arhitectură ce păstrează o semnifcantă amprentă a deceniilor
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trecute, semn că nu erau pregătiţi să depăşească apunerea stilului ce
dominase Romania decenile precedente.
Pe de altă parte, există, desigur, şi câteva excepţii. Spre
exemplu, Duliu Marcu, unul dintre arhitecţii de valoare ai acestei
perioade, îşi explică evoluţia principiilor propriilor lucrări: „Deşi aveam
o mare înclinaţie şi chiar uşurinţă spre desen şi pasiune pentru
ornamente şi decor, totuşi, am devenit mai târziu adeptul arhitecturii
simple, fără belşug de ornamente, care prin justeţea proporţiilor şi
armonia plasticii trebuie să dea ochiilor şi raţiunii cea mai deplină
satisfacţie.” Acesta este un exemplu foarte propice de reuşită, de
spargere a monotoniei, de îndrăzneală în exprimarea arhitecturală,
urmată desigur, de satisfacţia împlinirii lcrărilor sale care şi-au atins
scopul la vremea respectivă.
Alături de Duliu Marcu, merită menţionaţi, de asemenea, ca
reprezentanţi ai arhitecturii moderne în România şi George Matei
Cantacuzino, Octav Doicescu, Horia Creanga, Marcel Iancu, care,
împreună cu alte cîteva somităţi au reuşit sa construiască un
Bucureşti plin de viaţă, de o diversitate deplină, cu anumite tendinţe
franţuzeşti, cu anumite reminiscienţe ale stilului neo-românesc, care
se inchegau într-o compoziţie modernă, cu diferite accente ale stilului
Art Nouveau, creând astfel un Bucureşti cochet, acel Mic Paris cu care
adesea ne mândrim: Bucureştiul dinainte de comunism.
Sfârşitul anilor 30 prevestesc situaţia ce avea să vină. Odată cu
instaurarea dictaturii regale, are loc o comandă bogată de proiecte ale
edifciilor de stat. Se construieşte Scoala Superioară de Război, Palatul
Regal, construcţii ce ignoră cu vehemenţă stilul contemporan şi se
face abuz de o tendinţă clasicistă foarte fadă. Acest lucru se intamplă
datorită puternicei influenţe italieneşti, a stilului ofcial, recent
promovat de conducerea dictatoriala a Italiei.
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Alte exemple de construcţii ce susţin aceasta nouă tendinţă de
clasicizare ce trebuie menţionate: Facultatea de Drept realizată de
Petre Antonescu, blocul Creţulescu de G. M. Cantacuzino; se observă,
de asemenea, o epurare a ornamentelor datorată prezenţei
modernismului.
În anul 1940, un cutremur mistuitor distruge o mare parte din
cladirile de patrimoniu ale României. În 1941, România intră în război
alături de Germania în speranţa recuperării teritoriilor româneşti
ocupate de bolşevici; dar, curând, războiul, cu bombardamentele sale
succesive către capitala românească, completează dezastrul început
de incendiu.
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În anul 1944, armata ruseasca păşeşte victorioasă pe
meleagurile româneşti, iar calvarul comunist este pe cale de apariţie.
În încercarea eşuată a României de a evita un război lung şi cu
multiple victime, ea cade pradă tocmai vechiilor inamici, bolşevicii. În
perioada imediat următoare, ideologiile sovietice se fac cunoscute din
ce în ce mai mult, iar realismul-socialist, asa cum se intitula forma de
guvernământ ofcială a sovieticilor, se instaurează şi în bătrâna
noastră patrie şi astfel pierdem, nu numai teritorii româneşti, ci şi
dezvoltarea ideologiei democratice construite în perioada precedentă.
Mulţi intelectuali români sunt întemniţaţi pentru perioade
lungi de timp, o parte iau calea exilului cum ar f: Mircea Eliade, Emil
Cioran, Eugen Ionescu, iar cealaltă parte aleg să colaboreze cu
conducerea în speranţa supravieţuirii. Această soartă nu îi ocoleşte
nici pe arhitecţi, marele teoretician de arhitectură, G.M.Cantacuzino
face 10 ani grei de închisoare şi moare curând după fnirea acestora,
iar arhitecţi precum Duliu Marcu sau Octav Doicescu acceptă să
lucreze pentru conducerea statului.
Arhitectura este menită acum să copieze toate modele
bolşevice, odată cu doctrina, este adusă şi toată monumentalitatea
clădirilor ruseşti, tocmai pentru a face această doctrină să pară că va
exista pentru totdeauna. La 1 februarie 1949, Partidul Comunist
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bolşevic ia decizia de a se construi la Moscova o serie de edifcii
publice monumentale, de a schimba în totalitate silueta Moscovei, în
dorinţa de a concura cu zgârie-norii americani. Această decizie
influenţează mare parte din ţările est-europene aflate sub influenţa
bolşevicilor.
Astfel, se hotărăşte construirea Casei Scânteii, un comitet de
concepere şi redactare a singurului ziar ofcial comunist: Scânteia. Se
cunoaşte faptul că ruşii au apelat pentru această construcţie, la un
fond statal obligatoriu, neachitat nici până astăzi. Conducerea
sovietică avea chiar un prospect de construcţie a acestei clădiri:
„naţională în formă, dar socialistă în conţinut”. Nu este întâmplătoare
plasarea Casei Scânteii pe bulevardul numit Pavel Kiselleff, fost
administrator militar rus al Bucureştilor. Casa Scânteii a devenit astfel
versiunea autohtonă a unei Stadtkrone - a unui edifciu reprezentativ
pentru noul regim. Mergând la Moscova cu proiectul, colectivul de
arhitecţi a primit un refuz, sub forma unui alt proiect. Edifciul trebuia
să fe o replică a celor şapte edifcii post-belice construite la Moscova,
culminând cu clădirea Universităţii Lomonosov. În apărarea clădirii,
trebuie spus că ea are o amplă şi bine controlată perspectivă în
capătul axei Kiselleff, deci o elegantă prezenţă urbană (într-o zonă
aflată, atunci, în afara oraşului). De asemenea, a fost foarte bine

executată, astfel încât ea se menţine relativ intactă şi astăzi, în ciuda
faptului că nu a fost niciodată restaurată.
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Ca şi în situaţia Casei Scânteii, construcţia teatrului de
operă trebuia să răspundă comandamentelor politice ale epocii, care
impuneau ca şi aceasta să fe una din emblemele regimului comunist
proaspăt instalat la putere şi este greu de crezut că arhitectul Octav
Doicescu nu şi-a asumat în mod conştient îndeplinirea acestei misiuni.
Personalitatea puternică a arhitectului Octav Doicescu, probată de
toată cariera sa, exclude posibilitatea ca el să f fost în cazul
proiectului pentru clădirea Operei numai un simplu executant al
indicaţiilor unor activişti de partid sau/şi a unor consilieri sovietici.
Arh. Pompiliu Macovei, unul dintre campionii promovării realismului
socialist în arhitectura românească, într-un articol din 1952, menţiona
că primele studii propuneau … reproducerea aspectului unei biserici,
rolul turlei de pe naosul tradiţional jucându-l volumul scenei, iar
porticul pe cel al pridvorului deschis, obişnuit la bisericile noastre […]
dar în urma criticilor, a ajutorului unor specialişti sovietici [s.n.] şi a
perfecţionării neîncetate a studiilor s-a ajuns la o compoziţie
echilibrată şi armonioasă… [sic!]. Chiar dacă citatul este extras dintrun text scris cu un limbaj de lemn, relatarea este veridică, find
confrmată şi de mărturia uneia dintre principalele participante la
elaborarea proiectului, arh. Paraschiva Iubu, care aminteşte
de supervizările unui consilier sovietic, dar şi a altor cadre politice. În
ceea ce priveşte folosirea unor modele din arhitectura tradiţională,
inclusiv din cea bisericească, aceasta reprezenta o practică recomandată de promotorii realismului socialist, dar care era limitată la
aplicarea lor mimetică, constând în raportări volumertrice strict
formale sau reduse la simple reproduceri decorative, fără extinderi
care să inducă alte conotaţii politice sau ideologice decât cele ofcial
acceptate.
Evitând tentaţia oricărui derapaj, arhitectura clădirii pentu
Opera Naţională a respectat reţetele agreate de culturnicii realismului
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socialist, care cereau crearea de volume de o simetrie strictă,
îmbrăcate cu decoraţii de sorginte clasică, amalgamate cu elemente
preluate din arhitectura românească tradiţională. Chiar dacă unii
comentatori au apreciat profesionalismul autorului, clădirea Operei,
construită cu mijloace sărace în raport cu amploarea programului,
este în fond un produs al realismului socialist specifc epocii staliniste,
prin care se materializa sloganul privind realizarea unei arhitecturi
socialiste în conţinut şi naţionale în formă.

După
1958,
odată
cu
destalinizarea
şi
derusifcarea
începute
de
primul lider comunist al ţării, Gheorghiu-Dej, începe procesul
penetrării în arhitectură a modernismului de tip bauhaus pentru
locuinţe şi dotări social-culturale. În acelaşi timp, conducerea
comunistă doreşte să marcheze separarea de tutela rusească prin
câteva gesturi spectaculoase în plan urbanistic şi arhitectural. Sursa
de inspiraţie pentru noile edifcii este găsită în arhitectura influenţată
de fascism dinainte de război.
Ansamblul Sălii Palatului, o sală adosată fostului Palat Regal,
devenit apoi Palat al Republicii reprezintă o primă încercare reuşită în
bună măsură de a relua acel vocabular clasicizant apropiat de
modernism prin simplitate şi monumentalizant fără emfază. Se pare
că Sala Palatului ia plăcut în mod deosebit lui Hrusciov încăt acesta a
ordonat ridicarea unei replici la Moscova, bineînţeles că mult mai
grandioasă.
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Arhitectura locuinţelor în comunism
Investitia în construcţia de locuinţe reprezintă o prioritate
foarte importantă a perioadei, find considerată ofcial un domeniu de
mare importanţă pentru “continua înflorire materială şi spirituală a
poporului român si a gradului de civilizaţie a întregii societăţi”. De
aceea, tema benefciaza de o atenţie specială atât din partea
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Partidului, dar si din partea arhitecţilor. Este şi programul arhitectural
cu cea mai paradoxală dinamică: pe de o parte, nu se poate nega
progresul cantitativ şi calitativ (număr de unităţi, suprafaţa locuinţei,
echipare),
pe
de altă
parte
locuinţa
ramâne
în
limitele
unei uniformităţi apăsătoare, marcând viaţa socială şi orasele
României pentru generaţii.
Trebuie subliniat faptul că majoritatea locuinţelor erau
fnanţate din fondurile centralizate ale Statului. Proporţia de locuinţe
construite din fonduri personale este foarte redusă pâna în 1966,
când
se
petrece
o
schimbare
importantă
în
structura
investiţiilor:Decretul
Consiliului
de
Stat
1455/1966 permite
şi încurajează fnanţarea şi construcţia de noi locuinţe urbane prin
fonduri ipotecare, garantate prin veniturile personale. Acest moment
se înscrie în spiritul de relativă relaxare a raporturilor dintre Stat
si individ care caracterizează scurta perioadă de dupa moartea lui
Dej. Este evident că cei din conducerea Statului realizaseră faptul că
era imposibil de făcut faţă ca şi pâna atunci (adica numai prin
investiţie publică) sporului demografc urban. Mai târziu, atât costul
unui apartament cât şi ratele dobânzilor cresc foarte rapid, ajungând
de-a dreptul înrobitoare.

la
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Cvartaluri de locuinţe găsim, la vest de Cartierul Cotroceni,
anturând Academia Militară (fosta Şcoală de Război, inaugurată în
1937 de regele Carol II), la Ho-Shi-Minh şi la intrarea în viitorul cartier
Drumul
Taberei.
Cvartalul este o unitate urbanistică sovietică, formată din
patru străzi bordate de blocuri, rezultând o curte interioară a acestui
ansamblu. Apartamentele sunt minimale, dar faţadele blocurilor sunt
monumentale, bogat decorate. Reporter de război în URSS, ajuns la
Odessa în 1941, G.M.Cantacuzino scria despre caracterul minimal,
despre arhitectura de cazarmă, ale arhitecturii staliniste. Nu înţelegea
de ce aceste pieţe enorme, de paradă erau bordate de blocuri cu
locuinţe meschine, dezumanizante. Nu putea, oare, regimul, lăsa mai
puţin vid şi da mai mult spaţiu privat populaţiei? Nu, nu se putea.
G.M.Cantacuzino va afla pe propria sa biografe natura regimului, find
arestat după ce a publicat, în 1947, Pentru o estetică a reconstrucţiei,
cartea în care îşi expunea soluţiile sociale alternative la totalitarismul
care se prefgura deja la orizontul patriei sale.
Şi totuşi, chiar şi în catastrofă există nuanţe ale prăbuşirii.
Cvartalurile staliniste sunt minimale, dar oferă un spaţiu semiprivat, o curte interioară, unde locuitorii se pot întâlni, copii se pot
juca. În plus, tehnologiile de construcţie rudimentare din perioada
respectivă fac să nu f fost posibile, încă, tipizarea şi prefabricarea la
scară industrială şi naţională de mai târziu. Aşa se face că, în mod
paradoxal, prin comparaţie cu blocuri prost construite şi lipsite de
orice spaţiu public propriu, locuinţele din cvartalurile bucureştene şiau conservat valoarea - minimă - urbană şi, deci, valoarea de
piaţă. Micro-comunităţi s-au format în aceste curţi interioare, care le
îngrijesc.
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Cvartalul Coloneilor
Construit în 1957
Situat pe şos. Panduri, nr. 60-68, lângă Academia Militară
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-locuinţe colective pentru muncitori în sistem sovietic de incinte
-materiale folosite:cărămidă şi beton
-condiţii strict utilitare
“Aspect de cazarmă”
“Proporţiile sunt meschine, iar materialul mediocru”
G.M. Cantacuzino
-Intrările sunt evidenţiate de accente verticale ce se dezvoltă pe înălţimea
faţadei.
-Parterul supraînălţat şi etajul 1 prezinta un aspect de soclu.
Elevaţiile de la stradă prezintă monumentalitate şi sunt bogate în decoraţii.
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Ansamblul prezintă o monumentalitate aparentă, faţadele având rol de
coajă.

Casa Poporului, culminarea ideologiilor ceauşiste
După cutremurul din 1977, Nicolae Ceauşescu şi-a dorit un Bucureşti
nou, cosmopolit, care să întruchipeze măreţia puterii sale prin arhitectura
impresionantă. Anca Petrescu a fost desemnată arhitecta care să coordoneze
echipa de construcţie a Casei Poporului, clădire ce urma să fe resedinţa
instituţiilor statului comunist şi “casa lui Ceaşescu”. La construcţia Palatului
Parlamentului au lucrat aproximativ 20.000 muncitori care au lucrat in trei
ture, 24 ore pe zi.
Casa Poporului a fost ridicată pe o colină artifcială şi pentru
construcţia sa a fost necesară demolarea a peste 7 km² din vechiul centru al
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capitalei. O dată cu demolarea cartierelor au dispărut şi clădiri importante
precum Mănăstirea
Văcăreşti,
Spitalul
Brâncovenesc,
Arhivele
Naţionale sau Stadionul Republica.
După căderea regimului comunist, în decembrie 1989, Casa Poporului
urma să fe demolată prin dinamitare, pentru că simboliza perioada dictaturii
ceauşiste. Clădirea a fost însă proiectată şi ridicată cu multe sacrifcii din
partea întregului popor, care a trăit în acea perioadă clipe de foamete si frig.
Mulţi s-au gândit să transforme clădirea în muzeu al comunismului
sau cazino. Toate materialele folosite la ridicarea şi amenajarea clădirii sunt
romaneşti. Piatra, marmura si lemnul au fost aduse din toata ţara, iar
brocarturile, tapiseriile şi covoarele au fost realizate special pentru încăperile
clădirii.
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