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Arad, dragostea mea

Prefaþã
Dacã am fi avut farmecul cu care ºtia sã îºi dãruiascã dragostea
sa faþã de urbea în care trãia, poate cã noi, arãdenii, nu am fi uitat
sã ne bucurãm de viaþã. Dacã am avea conºtiinþa atitudinii civice
asumate, pe care o avea el ºi pe care încerca sã o inoculeze oricãrui
arãdean, poate cã am afla cã urbea nu este doar un loc comun, ci
un acasã ademenitor din cauza convieþuirii. Dacã vom avea vreodatã amploarea viziunii sale urbanistice despre potenþialul de dezvoltare a unui oraº, poate cã Aradul va avea ºi un destin ºi nu va
rãmâne un loc prin care se trece cu geamul portierei coborât, ca sã
poþi întreba care e direcþia spre o altã destinaþie.
Aºa era Miloº Cristea. Îndrãgostit pãtimaº de oraº, de viaþã
urbanã . ªtia sã utilizeze cuvântul cu talentul unui orator, cu candoarea unui pictor, cu eleganþa unui spadasin, dar ºi cu dojana unui
dascãl. Pentru Miloº Cristea linia orizontului era doar startul
vizonarismului sãu ºi a optimismului sãu.
Ce mai? M-a cucerit într-atât de dominant, încât ºi acum, când
mi-e dor de întâlnirile cu el, îi simt prezenþa ºi bucuria privirii sale.
Parcã n-ar fi plecat niciodatã dintre noi.
Înainte sã-l fi cunoscut, eu vedeam doar niºte clãdiri rânduite pe
o stradã. Miloº Cristea mi-a arãtat cum sã îi vãd pe arhitecþii care au
conceput-o, pe constructorii care au ridicat-o, pe oamenii care circulã pe stradã, dar m-a învãþat ºi cum sã privesc prin ziduri ºi sã vãd
viaþa celor ce trãiesc pe acea stradã.
Seria asta de discuþii a pornit de la sine. El voia sã transmitã, iar
eu voiam sã aflu. Cartea ar fi trebuit sã aparã de mult, încã din timpul când trãia, dar s-ar putea ca tocmai întârzierea de 13 ani cu care
a apãrut va fi chiar dovada viziunii sale, dar ºi a capacitãþii sale de
diagnosticare a vieþii urbane. Puþine oraºe se pot lãuda cã au avut
arhitecþi ºi urbaniºti de talia ºi devotamentul lui Miloº Cristea. Din
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pãcate, ºi mai puþine dintre acele oraºe, printre care se numãrã ºi
Aradul, ºtiu sã beneficieze de o astfel de ºansã ºi, cu atât mai puþin,
ºtiu sã îºi arate respectul pentru astfel de fii ai oraºului.
Sper cã aceastã carte va reuºi sã fie mãcar o parte din prinosul
pe care Aradul este dator sã i-l aducã marelui urbanist Miloº
Cristea.

***
Seria de discuþii cu Miloº Cristea a apãrut prima oarã în cotidianul „Observator arãdean”, iar acum a apãrut în sãptãmânalul
„Flacãra roºie”. Cartea apare prin grija Asociaþiei „Flacãra roºie”, pe
care am înfiinþat-o cu Romulus Dubãþ tocmai din dorinþa de a promova ºi susþine valorile arãdene. Cartea apare ºi cu sprijinul financiar Consiliului Local Municipal Arad.
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Oraºul ucis cu sânge rece politic
O casã ca un atelier ºi un atelier ca o casã. Aºa aratã apartamentul arhitectului Miloº Cristea. O bibliotecã ce se strãduieºte sã
susþinã sute de cãrþi de specialitate, albume de artã ºi zeci de
fotografii care povestesc în imagini istoria urbanisticã a Aradului.
Hotelul „Astoria” imediat dupã finalizarea construirii lui, splendida
fântânã artezianã ce a dispãrut de la Podgoria, doar douã dintre
zecile de proiecte duse la bun sfârºit de arhitectul Miloº Cristea.
Alte zeci de machete, înfãþiºând la scarã micã proiectele unor monumente gândite pentru a fi amplasate în Arad. Multe premiate,
dupã care au fost uitate prin magazii de cine ºtie ce edili ce s-au
perindat pe la administraþia judeþului ºi a oraºului.
Miloº Cristea îmi spune înainte sã pornesc reportofonul cã a
obosit sã se lupte de unul singur pentru a pãstra Aradul ca o bijuterie. A venit la Arad ca arhitect, fiind o perioadã de timp asistentul renumitului Rafiroiu, arhitectul oraºului prin anii ’50. Îºi
aminteºte cã de atunci se lucra la planul urbanistic general al
Aradului, denumit atunci de sistematizare. Pornesc reportofonul.
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Cozile de topor
au stopat dezvoltarea Aradului
Miloº Cristea – Am mai prezentat câteva probleme legate de
urbanistica oraºului Arad, cea a podului de exemplu…
– Ce v-a supãrat totuºi atât de tare?
– Domnule, în ultima perioadã m-a supãrat lipsa de unitate în
viziunea urbanisticã a Aradului. Adicã, noi avem un plan de dezvoltare, un PUG, nu de-acuma, ci de la sfârºitul anilor ’50. Eu am
fost primul ºef de proiect general de sistematizare. Oraºul este un
organism viu, foarte complex, cu un metabolism propriu. Iar când
acesta este perturbat în dezvoltarea lui, trebuie regândit sistemul,
resistematizat oraºul.
Sunã telefonul. Era cunoscutul artist plastic Brudaºcu. Vroia sã
mai audã veºti despre prietenul sãu de-o viaþã, Miloº Cristea.
Repornesc reportofonul.
– … Deci, cam aºa trebuie simþit un oraº, ca un organism viu.
În trecut urbanismul era politicã de stat. Toþi ºefii, mã rog, ºi primii secretari, toatã ºtãbimea de atunci trebuia sã cunoascã legile sistematizãrii, trebuia sã se informeze…
– Dar înþelegeau ceva din arhitecturã ºi urbanism?
– Nu prea. Trebuiau fãcute machetele… Trebuia explicat. Totuºi,
era o laturã bunã pentru cã omul era obligat sã fie informat. Partea
proastã era cã, el – ºeful – fiind cât de cât informat îºi aroga ºi puteri de decizie ºi intervenea în proiecte. Iar noi, arhitecþii, consideraþi ca funcþionari de stat, trebuia sã ne supunem cã altfel… ni se
puteau întâmpla multe. Puneau mâna pe machete, schimbau dupã
cum le trecea prin cap, fãrã nici o legãturã cu arhitectura… ºi aºa
a ieºit, de exemplu, cartierul Micãlaca… Vizitele erau o groazã pen-
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tru arhitecþi. Apoi am avut ºi noi oameni… servili, care se uitau în
gura ºefului ºi dãdeau repede din cap „aºa-i aveþi dreptate…” etc.
Nu aveau verticalitate ºi sã spunã „aici este o eroare”, „aºa-i corect
urbanistic”, pentru cã urbanitatea este o ºtiinþã. Iar ca sã cunoºti un
oraº, un adevãrat urbanist trebuie sã trãiascã în acel oraº, sã-i
cunoascã viaþa socialã, tradiþiile, metabolismul, oamenii, aspiraþiile
lor. Sunt lucruri foarte importante. Trebuie multã probitate profesionalã, trebuie cunoscute elementele care pot mutila un oraº, pot
face nefericitã o populaþie întreagã.
– Cum este problema podului din Micãlaca?
– Exact. Degeaba o tot învârtim ºi o sucim, tot tragedie rãmâne.
– Când a început de fapt povestea scoaterii liniei din
Micãlaca ºi a noului pod?
– În mod acut a început dupã Revoluþie. Bine, primele proiecte
sunt mult mai vechi, dupã cum v-am spus, din anii cincizeci. Dar
acum a intrat pe „ºtrec” politic. Se prezintã niºte chestii populiste.
Care n-au nici o legãturã cu urbanismul. Mai ales ultimele declaraþii
care au apãrut în presã, venite din partea SNCFR au fost…, cum sã
spun, eu am crezut cã ziariºtii, cel puþin, vor face explozie, ori nu
s-a întâmplat nimic. Se umileºte efectiv toatã populaþia Aradului.
Se vine cu niºte baliverne… Domnule, sã spui cã pilonul podului
CFR stã cinci centimetri în nisip… te doare capul!
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Un pod nou este o crimã
– Ce înseamnã de fapt, o reparaþie capitalã? Pentru cã asta
s-a spus cã se intenþioneazã sã se facã la vechiul pod de peste
Mureº.
– O reparaþie capitalã are o definiþie precisã. În primul rând nu
se schimbã structura podului, întãreºti pilonul podului, eventual.
Deci, îl întãreºti. Nu schimbi grinzile, nu pui noi tabliere. Se spune
o altã balivernã, cã a venit o adresã din partea constructorului cã
nu-ºi mai asumã responsabilitatea asupra podului. De ce-i minciunã? Pentru cã pun eu întrebarea: este acelaºi pod construit la
sfârºitul secolului trecut? Nici vorbã! Cine a vãzut podul CFR aruncat în aer în rãzboi ºtie cã nu este acelaºi pod. Lonjeroanele au fost
atunci aruncate în Mureº. Toate podurile Aradului au fost distruse.
S-a refãcut, iar în anii ’40-’50 nu se mai lucra cu fier pudrat ci cu
profile laminate. Mai mult, în decursul deceniilor, podul s-a refãcut
de patru ori. Îmi amintesc cã luni de zile trenurile circulau pe la
Lipova. Afirmaþia cã „pe rãspunderea voastrã daþi drumul la circulaþia trenurilor” sunt tot niºte baliverne nenorocite. Sunt o serie
întreagã de teste care determinã starea unui pod. Se ºtie când situaþia este gravã. Nu se poate prãbuºi, aºa peste noapte. Ãºtia sunt
cu capul în nori. Într-adevãr podul trebuie reparat. Sã zicem cã
unele structuri trebuie schimbate, dar nu sã facem un pod nou pe
acelaºi amplasament. A face un pod nou, a schimba toþi pilonii… a
dubla linia este o crimã. Din câte am aflat, se vrea construirea unui
pod nou, sub masca unei reparaþii capitale. S-a mai lansat zvonul
cã trebuie menþinutã linia fiindcã Micãlaca este un cartier rebut. ªi
asta este o balivernã ce se vânturã ºi pe la Prefecturã. Nu este un
cartier rebut. Da, este mizerie acum, pentru cã aºa a ieºit
proiectarea, cu densitate mare, dar într-o lume normalã aceste
blocuri se reproiecteazã. Se mai contopesc douã apartamente, se
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schimbã faþadele, instalaþiile, se mai demoleazã câte un bloc ce
încurcã. Se poate regândi ºi restaura cartierul. ªi în Italia s-au fãcut
blocuri din astea ieftine, în Germania, ba chiar mai mizere, însã
totul s-a reproiectat. Deocamdatã Micãlaca foloseºte celor ce locuiesc acolo. Nu uitaþi cã acolo sunt circa 13 mii de apartamente, plus
alte mii de locuinþe în case. Nu ai voie sã spui cã un asemenea
cartier este un rebut.
– S-a mai spus cã mai existã oraºe traversate de linie feratã.
– A, ºi asta este o cacealma! Eu am trãit aproape 16 ani ºi în
Timiºoara, cât am fost ºi profesor la Arhitecturã. Am fost implicat în
ambele oraºe, Arad ºi Timiºoara, în lucrãri mari de proiectare, de
arhitecturã ºi urbanism. Nu se pot compara. Sunt douã metabolisme diferite. Fiecare oraº este un alt animal. Unul este Aradul,
care are fiziologia sa bine determinatã de situaþia geograficã, de
profilul sãu economic, social, cultural. Alta este Timiºoara, un mare
centru universitar. Aradul este aºezat pe Mureº, are mai multe
fabrici cu tradiþie decât Timiºoara. Deosebiri foarte mari între cele
douã oraºe. Am trãit o experienþã, le-am vãzut pe viu transformându-se de-a lungul timpului. E o experienþã de care ar putea sã se
profite, dar vãd cã nu se vrea.
– De ce nu se vrea?
– Nu ºtiu. Nimeni nu mai întreabã nimic. Administraþia de acum
este prima care n-a discutat cu plenul Uniunii arhitecþilor. De fapt,
în Arad, dupã Revoluþie se procedeazã la un antiurbanism. Vã spun
cu toatã responsabilitatea ce mi-o conferã profesia ºi vârsta. Avem
o situaþie geograficã deosebitã de care nu ºtim sã profitãm. Poþi
face fericitã o populaþie sau poþi sã o nefericeºti prin urbanism.
Aradul a ajuns un oraº nefericit.
– Care ar fi aceste avantaje geografice de care nu se ºtie
profita?
– Domnul Balint, eu de la început am avut o ºansã. Am fost
prima generaþie de arhitecþi pe baza cãreia s-au înfiinþat institutele
de proiectãri. Am înfiinþat ºi institutul din Arad. am fost în conducerea Uniunii Arhitecþilor din România. În aceastã calitate am vizitat
toatã Europa. Am vãzut pe viu cum s-au fãcut noile oraºe ale
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Angliei, ale Franþei, de o mare expresie arhitecturalã. Am cunoscut
ºi am trãit pe viu dezvoltarea tuturor oraºelor din þarã. Drama mea
a fost cã veneam la Arad ºi aici gãseam alt limbaj, cu care nu mã
puteam înþelege.
– Întotdeauna Aradul a suferit din aceastã cauzã?
– Au mai fost câþiva oameni de mare cinste ºi probitate care au
avut dorinþa de a face bine pentru acest oraº. Dar au dominat, cum
spunea Leonardo Da Vinci, umplutorii de haznale, care au fost
cozile de topor ºi care n-au permis efectiv exprimarea arhitecþilor
ºi urbaniºtilor. Ceea ce la Timiºoara, Deva, Oradea, Bucureºti,
Craiova nu s-a întâmplat.
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Aradul este darul Mureºului
– Haideþi sã revenim la avantajele Aradului.
– Da, însã aº vrea sã vã explic ceva, ca sã înþelegeþi de ce are
nevoie Aradul de o sãnãtoasã concepþie urbanisticã. Oraºele de
câmpie, în general, au o personalitate artificialã. De exemplu,
oraºele construite pe coline, cum este Sibiu, Cluj, Sighiºoara,
Braºov au puncte de un pitoresc extraordinar. Tocmai datoritã
acestor coline, ce dau ambianþã extrem de plãcutã. În oraºele de
câmpie personalitatea lor este datã de arhitecþi. Prin compoziþia
urbanisticã, Aradul are însã un avantaj extraordinar, pe care puþine
oraºe din Europa îl au: Mureºul. Aradul este un dar al Mureºului,
parafrazându-l pe Herodot. Cum a apãrut aici acest oraº? Odatã, cã
în epoci trecute a fost un drum economic fantastic. ªi deoarece
calea pe apã este cea mai ieftinã. Apoi, Aradul a devenit un fel de
intersecþie a douã drumuri ale mãtãsii: Nord-Sud ºi Est-Vest.
Mureºul avea o importanþã economicã extraordinarã. Adicã, Aradul
n-a fost de la început o zonã de locuinþe. A fost, mã rog, un punct
de importanþã militarã ºi economicã, probleme care istoricii le ºtiu
mai bine. Ca urbanist, am observat în hãrþile vechi cã oraºul s-a
dezvoltat ca un imperativ economic. Efervescenþa economicã a
nãscut Aradul. Numai morile de apã erau în numãr de 13. Trebuie
sã vã imaginaþi oboare, târguri, iarmaroace, depozite de sare, de
cereale. Asta a fost zona Aradului. Când am fãcut sãpãturile pentru
Hotelul „Astoria”, la o adâncime de trei metri jumãtate am gãsit un
strat compact de ceramicã neagrã, de amfore. Acestea erau
ambalajele din vremuri imemorabile. Economia ºi Mureºul au dus
la naºterea Aradului. Dar, mã rog, prietenul meu Horia Medeleanu,
istoricul ºi criticul de artã, a scris niºte studii foarte interesante
despre dezvoltarea Aradului. Noi, urbaniºtii avem un spirit mai
pragmatic. Aºadar, avantajul Mureºului este extraordinar. Dacã
vreþi ºi pentru petrecerea timpului liber, pentru relaxare. Poate cã
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tinerii nu ºtiu cã Aradul avea niºte plaje superbe. Oraºul avea o
gospodãrie comunalã foarte bogatã. Asta trebuie sã înþeleagã edilii
de azi. Cã într-o situaþie normalã, un oraº trebuie sã arate altfel. Aici
se fãcea bugetul… Noi am avut ºapte (!) ºtranduri organizate pe
malul Mureºului. Mai jos de Port Arthur, unde este cartierul Alfa,
era o plajã balizatã, greblatã, vizavi de Fabrica TEBA era un ºtrand
cu cabine, cu debarcader, la capãtul strãzii Cuza Vodã era ºtrandul
gratuit. Era ºi o altã þinutã a populaþiei. Acuma, din pãcate, cartierul
de pe malul drept al Mureºului de la podul Traian spre Faleza Sud,
în loc sã fi evoluat pozitiv, a ajuns o jalnicã imagine a oraºului. Deºi
este cea mai preþioasã zonã urbanã a Aradului, pentru locuit. Poate
cã va fi revitalizatã prin construirea de noi locuinþe. Aºa s-a întâmplat cu cel mai preþios cartier al Londrei, cel al docurilor.
Puþini cunosc farmecul Mureºului. Acum eu nici nu mã mai pot
scãlda în el. Mureºul este viu, are o capacitate de autoepurare
extraordinarã. S-a fãcut deversarea aceea în amonte. Cei care au
fãcut-o habar n-au avut de urbanism. Nici nu se putea permite aºa
ceva. Nici o lege nu permite o astfel de amplasare a unei deversãri.
Deviez puþin de la…
– Nu-i nimic!
– Dacã aº fi avut puþinã putere aº fi stopat construirea acelui
combinat chimic pe cel mai mare depozit de apã subteranã din
þarã, cu cea mai bunã apã. A fost o otravã pentru Arad. N-am putut
nici atunci, cum nu pot nici acum, sã conving pe nimeni cã este
împotriva Aradului. Cozile de topor au hotãrât sã-l punã acolo.
– Bun, ºi ce putem face?
– Se repunem pe tapet aceastã valoare care este Mureºul. Însã
urbaniºtii noºtri dau la autorizaþii inconºtiente. Numai un exemplu
vã dau. S-a fãcut o terasã la intrarea în ºtrand, de pe podul Decebal.
S-a întors terasa cu faþa spre parcare în loc sã se orienteze spre
Mureº, care este minunea oraºului. Pe urmã la Terasa „Perla” s-a
fãcut un zid de vegetaþie de care nu mai contempli nimic, nici
mãcar promenada arãdenilor. Ceea ce s-a fãcut în ultimii ani este
de mare durere pentru arãdeni!
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Tragedia arãdenilor este linia feratã
– Am uitat amândoi despre problema podului de cale feratã
din Micãlaca!
– Da, haideþi sã revenim. V-am spus cã prima lucrare de
sistematizare a Aradului s-a predat în anii ’50, noile cartiere, noile
platforme industriale au prins contur în proiecte încã de atunci.
(Desface planºa ce reprezintã planul urbanistic general al Aradului
– PUG). Ce se întâmplã? PUG este legea de dezvoltare a unui oraº,
de la care n-ai voie sã te abaþi. Este cel mai profund studiu pentru
un oraº. Am fost obligaþi încã de atunci sã consultãm conducerea
Cãilor Ferate Române, actuala SNCFR. Ei ne-au îndrumat în aºa fel
încât traficul de pe magistrala 1 Nord-Sud sã fie cât mai optim. Or,
tragedia Aradului este capilara din garã. Tot triajul trenurilor de
marfã intra în garã. Iar 80 la sutã din traficul de marfã nu avea
interesul sã opreascã în Arad. Asta-i esenþa problemei. Ei, ceferiºtii
au propus, ca sã nu mai perturbeze traficul de cãlãtori. Apropos,
Timiºoara ºi-a rezolvat problema traficului de cãlãtori: au peroane
largi, subtraversãri spaþioase. La noi nu s-a reuºit. Toate cãrþile elementare de urbanism spun cã triajul este în zonele preorãºeneºti,
preurbane, în afara oraºelor. Pentru Arad traficul de marfã prin garã
este o calamitate. Acum traficul s-a mai redus… Deci CFR a fãcut
atunci un proiect de descriere a liniei ferate, de scoatere a celei
vechi din Micãlaca, de legãturã ocolitã cu un pod în amonte de oraº
între magistrala Nord-Sud ºi cea Est-Vest, într-o perspectivã.
Acuma trebuia scoasã linia din Micãlaca pentru a salva cartierul.
Care este drama acestui cartier? Linia feratã parcurge Aradul pe doi
kilometri ºi jumãtate. Paralel cu linia este Mureºul, cu toate obiectivele de interes de pe malul sãu. Acum sunt douã pasaje de subtraversare. Dar cel care doreºte sã treacã dincolo de linie n-are nici
un interes sã parcurgã un kilometru pânã la pasaj. O sã treacã peste
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linie. Normal, fiindcã va cãuta drumul cel mai scurt. Degeaba se
pun parapeþi. Acolo în zona liniei din Micãlaca va fi viitorul centru
al cartierului. Acolo trãiesc peste 50.000 de oameni. Noi n-avem
nici un centru de cartier. S-au fãcut aceste mega-cartiere, Vlaicu ºi
Micãlaca, fãrã centre. Nu magazinele de la parter constituie centrul
unui cartier. Ai noºtri se duc degeaba în Occident. Acolo ar fi putut
vedea aceste centre de cartier. Oraºul este compus din centre
urbanistice complexe pe care nu Ceauºescu le-a inventat. Ele sunt
vechi cât lumea… Puþini ºtiu cã ºcoala este elementul care polarizeazã o unitate urbanisticã de locuit. Urmeazã apoi punctele de
folosinþã zilnicã. Mai multe unitãþi formeazã un cartier, care are un
centru de folosinþã periodicã. Abia apoi urmeazã centrul oraºului
format din aceste cartiere. Probabil sau sper cã viitorul centru al
Aradului va fi Cetatea. Pentru cã noi habar n-avem ce valoare
extraordinarã este în cetate. Este un univers necunoscut populaþiei.
În fine…
– Spuneaþi cã degeaba se pun ºi parapeþi antifonici la linia
de cale feratã. Se spune cã sunt ieftini…
– Da de unde… Eu i-am vãzut. Sã fim serioºi! O sutã de metri
de parapet costã cât trei reparaþii la pod. Îi vom avea poate peste
100 de ani. Sunt niºte parapeþi imenºi. ªtiþi ce se va întâmpla?
Lumea va trece pe sub ei, pentru cã Mureºul este la doi paºi. ªi mai
e ceva. nu mi-ar conveni ca o datã la trei minute sã-mi treacã prin
faþa Primãriei, prin Piaþa Universitãþii din Bucureºti, ori prin faþa
Catedralei din Timiºoara, câte o garniturã de tren cu vagoane
umplute cu cãrbune! Noi am luat în serios propunerea SNCFR, de
deviere a liniei ferate. Dacã ea nu se va devia ºi nu va fi construit
podul la doi kilometri în amonte, Aradul va rãmâne aºa cum a fost.
Nu va mai evolua. În Timiºoara s-a putut rezolva orice. De exemplu, când Budapesta avea zece pieþe de giraþie (sensuri giratorii),
Timiºoara avea ºase! La noi nu s-a putut face nimic. Scoaterea liniei ferate din Micãlaca nu este o pãsãricã a arhitecþilor aºa cum s-a
arãtat. Nu! Este un imperativ al Cãilor Ferate, în primul rând ºi apoi
al oraºului. A mai fost aici ministrul Transporturilor de dinaintea lui
Bãsescu, cu consilierul SNCFR Ion Gheorghe sã studieze problema
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liniei din Micãlaca. Au avut bunul simþ sã nu stea câteva ore în
Arad, ci au stat câteva zile. Nu poþi în câteva ore, informat de acoliþii tãi, fãrã sã te consulþi cu arhitecþii pentru opinii pertinente, sã
realizezi necesitãþile unui oraº. Aºa cum s-a întâmplat la vizitele lui
Bãsescu. Cei doi ne-au spus clar. Nici mãcar ca variantã sã nu dãm
soluþia rãmânerii liniei ferate în Micãlaca! Ca dovadã, nici în proiectul lor iniþial, al SNCFR, nu apare ca variantã.
PUG este lege, iar încãlcarea ei este o chestiune penalã (!). Aºa
cã, degeaba vin acum cu poveºti ºi minciuni despre alte variante.
Astea sunt ºmecherii. Au venit cu povestea reparaþiei capitale. Am
aflat cã de fapt se doreºte construirea unui pod nou ºi dublarea liniei ferate. Atunci am convocat Uniunea Arhitecþilor ºi am transmis
un protest la Prefecturã. Am reuºit ca, dupã doi ani de discuþii furtunoase sã impunem un consens pentru scoaterea liniei din
Micãlaca. Toþi au fost de acord, dupã 40 de ani. N-a fost nici o luptã
politicã. Lupta politicã a început odatã cu ultima vizitã a lui Bãsescu
în Arad. Atunci a început aceastã torofliºcã politicã. Cã aºa o
numesc. Au apãrut balivernele ºi umilirea populaþiei Aradului.
***
L-am lãsat pe arhitectul Miloº Cristea agitat ºi dominat de sentimentul neîmplinirii unui vis de câteva zeci de ani: sã facã fericiþi
arãdenii într-un oraº frumos, sãnãtos. Ne-am fixat urmãtoarea întâlnire. Vom vorbi despre sugrumarea circulaþiei în oraº. Miercurea
viitoare.
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Prostia a sugrumat circulaþia din Arad
Arhitectul Miloº Cristea mã aºteaptã cu un teanc de fotografii
vechi pe masã, ilustrând arterele Aradului, cu circulaþia de odinioarã, cu primele autovehicule. Abia aºteaptã sã începem discuþia
despre groaznica circulaþie din oraºul nostru, sugrumatã în
numeroase intersecþii. ªi-a pregãtit minuþios ideile ºi punctele, pe
care vrea sã le sublinieze. Se considerã un norocos cã, deºi a fãcut
parte din prima generaþie de arhitecþi, ce a pus bazele institutelor
de proiectãri din þarã, a avut profesori ce i-au impregnat clasicismul
în gândirea urbanisticã. Dupã aceea, a apãrut acel „reviriment
socialist” în urbanisticã.
Desfãºoarã din nou schiþa planului urbanistic general al Aradului.
Îmi aratã o fotografie veche, de când teii bulevardului central erau
mult mai mici. Clãdirile îºi arãtau splendoarea, nestingherite.
Arhitectul Cristea îmi spune cã acum n-ar fi indicat sã se renunþe la
tei, odatã pentru cã, oricum, Aradul suferã de sãrãcie dendrologicã,
iar apoi cã acum s-ar vedea ºi niºte plombe nenorocite în lanþul de
superbe clãdiri mai vechi.
Miloº Cristea: – Problema circulaþiei într-un oraº este una dintre
structurile lui de bazã. Pe scheletul reþelei stradale se constituie
oraºul: zonele sale de locuit, funcþionale, zonele verzi…
– Spuneaþi data trecutã cã drumurile au apãrut în Arad pe
urmele cãruþelor ºi ale mãgarilor…
– A, nu… nu. Este definiþia mea, citându-l pe unul dintre marii
urbaniºti ai lumii. ªtiþi cum e? Mãgarul merge singur pe drumul cel
mai scurt ºi de mai puþin efort dintre douã puncte de interes.
– Sã revenim la problema circulaþiei în Arad.
– Da. Adevãrul este cã subordonarea administrativã faþã de
Timiºoara a lãsat urme adânci. Tot ce s-a fãcut în marile oraºe, care
au reuºit sã-ºi facã studiile de sistematizare a reþelei stradale, la noi
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nu s-a fãcut. Se ºtia cã vine vremea motorizãrii circulaþiei ºi toate
oraºele s-au pregãtit pentru aceastã transformare. Noi, fiind supuºi
Timiºorii, am fost trataþi ca Pecica sau Jimbolia… De aceea niciodatã nu s-au dat bani pentru strãpungeri ale oraºului, pentru construcþia de poduri, de fapt, pentru rezolvarea circulaþiei Aradului.
Dacã astãzi cineva urmãreºte reþeaua stradalã a oraºului nostru va
observa cã ea este aceeaºi ca cea din vremea birjelor, a tramvaiului cu cai, a autobuzelor cu un etaj…
– Spunea cineva cã Aradul a rãmas un oraº de cãruþe.
– Aºa ºi este. Sunt o serie întreagã de cartiere care au fost înglobate municipiului prin dezvoltarea sa, însã vechea reþea stradalã
funcþioneazã ºi azi. Singurul lucru ce s-a mai fãcut sunt strãzile dintre blocurile din cartiere, dar ele nu fac parte din reþeaua principalã
a oraºului. Or se impune realizarea studiilor de circulaþie, punerea
lor în practicã în decursul succesiunilor legislaþiilor ce urmeazã. O
legislaþie de patru ani este foarte scurtã pentru oraº. De aceea edilii
care se schimbã trebuie sã aibã puterea civicã de a prelua o ºtafetã,
o idee. Asta nu se întâmplã acum. Se întâmplã ca în trecut, când
venea un nou prim-secretar, care ºtergea cu buretele tot ce s-a
fãcut înaintea sa. Totuºi cei dinainte mai aveau putere de decizie.
V-am mai spus cã urbanistica ºi arhitectura erau politici de stat.
– Totuºi, pânã acum nu s-a fãcut nimic?
– Nimic. Pentru cã acum nici mãcar nu se respectã planul urbanistic general, care fiind aprobat are putere de lege.
– Transformarea bulevardului Revoluþiei în zonã pietonalã
este o altã idee foarte discutatã.
– A, eu am un studiu de acum 30 de ani. Însã mã lovesc de
aceeaºi rezistenþã în contracararea ideii. În oraºele existente, pe
plan mondial, inclusiv în marile noastre oraºe, conceptul de pietonal, de creearea acelei mari rezerve liniºtite din centre, unde circulaþia de tranzit este eliminatã, s-a realizat. Afarã de oraºul Arad. De
remarcat acest fapt. Încã o consecinþã a subordonãrii Aradului, o
hotãrâre, de fapt, împotriva naturii, fiindcã o reºedinþã de judeþ se
formeazã de-a lungul istoriei. Datoritã ierarhiei deservirii socialeconomice, culturale, administrative etc. Iar asta câtã vreme am
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fost subordonaþi s-au perturbat toate funcþiunile oraºului. Circulaþia
în Arad este ºtrangulatã pe bulevard. Începând cu cea de tranzit
între oraºele limitrofe ºi încheind cu legãtura între megacartierele
oraºului – Micãlaca, Vlaicu… Aºa cã, pe lângã interesul ºi consecvenþa de care ar trebui sã dea dovadã edilii noºtri, ar mai fi ºi
secþia arhitecturã ºi sistematizare. Care nu ºtiu ce face…
– Apropos, ce face?
– Nu ºtiu. Pentru cã la noi se practicã un dureros antiurbanism.
– Din ce cauzã, credeþi?
– Eu ºtiu? Interese, dar nu înþeleg ce interese… Din
neînþelegerea unui proiect de sistematizare… Pentru cã nu
de-acum este planul urbanistic general… Nu s-a schimbat nici
Mureºul, nici bulevardul. S-au adãugat doar noile cartiere. De
exemplu, fãrã cele trei poduri noi necesare Aradului nu se va putea
face nimic.
– Care ar fi cele trei poduri noi?
– Înlocuirea celui de la Aradul Nou, adicã podul Traian, podul de
la capãtul strãzii ªaguna ºi podul de la capãtul strãzii Pãdurii. Ne
chinuim de decenii pentru un pod. Nu ºtiu dacã v-am spus cum
s-au fãcut podurile Decebal ºi Traian.
– Nu.
– Eh, la sfârºitul secolului s-a desfiinþat podul care era în dreptul
stadionului Gloria ºi s-a propus construirea unui nou pod rutier din
metal, care sã lege Banatul de Criºana. Uzina de vagoane a fabricat
suprastructura podurilor. Îmi aduc aminte cã atunci când am lucrat
la UVA am mai prins câþiva meºteri care au participat la fabricarea
celor douã poduri. Cum de s-au fãcut amândouã? Militarii îl vroiau
pe locul unde este podul Decebal, iar municipalitatea îl dorea în
locul unde stã podul Traian. Pânã la urmã s-au construit amândouã.
Într-un an! Acum nu suntem în stare, de zeci de ani de zile sã ne
hotãrâm unde îl punem. Ba pe ªaguna, ba pe Pãdurii.
– Acum nu sunt bani…
– Sigur cã acum nu sunt bani, dar au fost! Însã întotdeauna au
fost mai importante discuþiile. Îmi amintesc de o ºedinþã, prin anii
’60, când unul dintre oamenii de decizie ai Aradului s-a ridicat ºi
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a strigat: „Pentru ce ne trebuie pod nou?”. ªi nu s-a mai fãcut pod.
Timiºoara n-a procedat aºa. Ei au construit ºi poduri noi, iar acum
au 12 poduri. Sigur, nu se comparã cele douã maluri, dar ºi noi am
avea nevoie de mai multe poduri. Ce se întâmplã astãzi? Toatã circulaþia merge spre o capilarã care este podul Traian. Cel de la
Cetate, Decebal, nu rezolvã circulaþia fiindcã are debuºeu tot în
centru, iar cel din zona 300, în Micãlaca, nu are încã legãturile
organice cu centurile care ar trebui sã se facã. Numai atunci va fi
funcþional.
– Sã rãmânem puþin la problema centurilor de circulaþie. ªi
cea care s-a fãcut în Gai este prost conceputã?
– A, este o prostie! Construieºti o centurã ºi de la început faci o
prostie. Pentru cã centura trece prin mijlocul cartierului Gai. Pur ºi
simplu n-am reuºit sã înþeleg raþiunea. În Gai sunt copii, oameni
care trãiesc într-un mediu semirural, este o pepinierã a alimentelor
din pieþe… Iar noi îl traversãm cu o nouã ºosea europeanã. Aºa
ceva nu existã nicãieri în lume. Nici la noi în þarã. Aºa o prostie nu
s-a fãcut nicãieri. Noi am fãcut-o! Nu ºtiu cine ia hotãrârile acestea
importante, dar nu le discutã cu Uniunea Arhitecþilor. Este un lucru
foarte dureros. Cei care conduc astãzi secþia de sistematizare, consilierii, ºtiu cã sunt ºi arhitecþi pe acolo, iau niºte decizii… Se
creeazã buºoane de circulaþie…
– Cum este cel de la Piaþa Mihai Viteazu!
– Exact. Acolo s-a fãcut cel mai mare blocaj de circulaþie, la nivelul
oraºelor din þara noastrã. Aºa ceva nu pot sã înþeleg. Cum se poate
ca oamenii care au fãcut facultatea de arhitecturã sã ia asemenea
hotãrâri? Or fi ele interese oculte sau mai puþin oculte, dar arhitecþii
ar trebui sã dea cu pumnul în masã ºi sã nu permitã astfel de…
– Cu ce s-a greºit acolo?
– În primul rând, în toate planurile de urbanism acea arterã
Antonescu, fostã Dobrogeanu Gherea (acum ªt. Augustin Doinaº,
n.n.), era prevãzutã pentru o prelungire pânã la Mureº. Nu s-a fãcut
în regimul trecut, acum nu se mai poate face. Atunci se puteau face
strãpungeri, adicã demolãri. Dar aceastã paralelã la bulevard, construitã cu o anumitã lãrgime, poate rezolva multe din problemele
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circulaþiei. Încã o treabã. Cine a fãcut acele oribile gherete, acele
monstruozitãþi arhitecturale din piaþã, când în Arad sunt arhitecþi
care fac catedrale, bãnci, „bijuterii” europene, nu poate fi calificat.
Pentru Piaþa Mihai Viteazu trebuia fãcut un concurs internaþional de
sistematizare. Antecesorii noºtri aduceau în Arad cei mai vestiþi
arhitecþi din Europa, care au construit Primãria, Palatul Cenad, fiindcã punctele de importanþã orãºeneascã erau privite cu interes de
edili. Bun, acum nu sunt bani pentru un concurs internaþional. Fac
unul naþional. Nu sunt bani nici pentru organizarea lui, fac unul la
nivel local. Bun, nu fac nici concurs local, dau proiectul pe sub
mânã, dar atunci fac ceva sã mã lase cu gura cãscatã de admiraþie.
Or, ce s-a fãcut în Piaþa Mihai Viteazu ºi, de altfel, în celelalte pieþe,
este o porcãrie! Nici mãcar drumul ce trece prin faþa Spitalului
municipal nu este aliniat la strada Antonescu. Acolo, unde este
blocajul cel mare, trebuia degajat pânã în strada Coºbuc, iar
de-acolo în mai multe sensuri ce salvau bulevardul. Fiindcã intrãrile
ºi ieºirile racordate la bulevard sunt niºte capilare. Degeaba aº
pune încã ºapte benzi pe bulevard, el tot o varice rãmâne care se
terminã într-o capilarã. Circulaþia într-un oraº este foarte asemãnãtoare cu circulaþia sangvinã. Bulevardul este un varice. Coada de
maºini de la Teatrul de Stat, de exemplu, este pânã în dreptul
strãzii Horea. Problemele sunt foarte acute ºi foarte importante, au
devenit grave fiindcã noi ne înecãm în nocivitãþi. Nu ne dãm seama
cât de gravã este problema circulaþiei. Aºadar, peste asta vine
supradimensionarea Pieþei Mihai Viteazu. Ca vitele se înghesuie
oamenii unii într-alþii. Ceva de nedescris. Parcãri nerezolvate…
– Se putea evita acest „buºon” de circulaþie?
– Se puteau, spre exemplu, crea mai multe puncte agroalimentare. Nu înghesui totul într-o megapiaþã, foarte micã la
suprafaþã. Am umflat-o ca pe o broascã pe care am vrea sã o facem
bou. Asta am fãcut! N-am fãcut nici mãcar pasajele de trecere cum
trebuie…
– Acum se mai poate face ceva?
– Nimic. Deoarece în arhitecturã ºi urbanism atât prostia cât ºi
geniul se toarnã în beton ºi acolo rãmâne. Nu se poate ºterge cu
buretele un obiect de arhitecturã. Piaþa aratã acum ca un
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Auschwitz. În spate se descarcã pe carosabil, peste maºini… Este
o nereuºitã rezolvare urbanisticã.
– Domnule Miloº Cristea, am lãsat nefinalizatã discuþia
despre realizarea zonei pietonale pe bulevardul Revoluþiei.
– Pentru degajarea bulevardului, în prima etapã ºi pentru
realizarea acelei zone pietonale nu este necesarã diminuarea
capacitãþii de trafic pe bulevardul Revoluþiei.
– Cum?
– Foarte simplu. Mã rog, n-am sã intru în amãnunte fiindcã este
un studiu foarte complex. Este un studiu pe care l-am fãcut cu
decenii înainte. Însã, în Arad, pe nimeni n-a interesat. Mergeþi la
Timiºoara, pentru care am lucrat, de asemenea, ca arhitect, ºi veþi
vedea acel salon al oraºului care este Piaþa Operei. Zonele pietonale reumanizeazã un oraº. Circulaþia este o funcþiune care
dezumanizeazã un oraº. La noi vechile pieþe ºi agore sociale s-au
transformat în noduri de circulaþie. Cum este Piaþa Podgoria. Acolo
era Crucea Martirilor, ce este acum amplasatã în parcul din spatele
Primãriei. Piaþa Podgoria a fost o agorã socialã. Acum este cel mai
mare sens giratoriu. Pe urmã piaþeta din faþa Teatrului de Stat…
Mâine se poate rezolva, transforma într-o agorã socialã. Artera care
continuã strada Eminescu ºi traverseazã prin faþa Teatrului bulevardul se poate desfiinþa mâine ºi se poate crea esplanada teatrului cu
bãnci, cu un monument… Chiar monumentul ciumei care a fost
acolo ºi a fost demolat ºi care nu aparþine Bisericii Catolice, ci arãdenilor, oraºului. Pentru cã s-a ridicat prin subscripþie publicã în
memoria salvãrii Aradului de ciumã, în secolul al XVIII-lea. Acolo a
fost un grup statuar ce meritã pus înapoi. Este al oraºului Arad.
Aºadar, în faþa Teatrului se poate face un respiro al oraºului. Pentru
cã acolo acum se parcheazã autocare. Acolo se poate face o minune, fiindcã circulaþia se poate devia pe ruta ocolitoare prin Piaþa
Avram Iancu. Bulevardul este o rezervã a oraºului Arad, iar dacã o
pierdem prin supraaglomerarea lui cu circulaþie, vom pierde enorm
pentru viaþa socialã. În principiu, ambele carosabile ale bulevardului por fi plasate pe mijloc, pe unde circulã acum tramvaiele ºi unde
sunt parcãrile. De la Teatru, pânã în Piaþa Podgoria. Fãrã sã se
diminueze traficul ºi fãrã sã se taie din zestrea dendrologicã a bule-
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vardului. Pentru cã acum nimeni nu poate sã se bucure de
splendoarea teilor sau de rondourile de flori. Condiþia pentru realizarea
carosabilului pe mijloc este introducerea liniei de tramvai în ºosea.
Nu cale feratã separatã, aºa cum este acum. Asta este cea mai mare
prostie ce s-a fãcut!Peste linie trebuie sã se poatã circula. Unul dintre
principiile de bazã în proiectarea strãzilor în marile oraºe este economia de spaþiu, de suprafaþã de circulaþie. Or, s-a fãcut o imensã
prostie: cale feratã separatã! ªi în cartierul Vlaicu ºi în cartierul
Micãlaca ºi în Aradul Nou ºi pe centru, împing blocurile pânã în
carosabil… Vedeþi, neºtiinþa urbanismului. Astea sunt consecinþele!
Nici unde în lume, nici un oraº nu ºi-a permis luxul sã facã o cale feratã separatã pentru tramvaie. ªi în trecut, când calea feratã venea din
Podgorie ºi mergea pânã în Piaþa Avram Iancu, linia era prinsã în
carosabil. Se circula cu cãruþe peste ea. O prostie… Prostie îi spun,
domnule! Adicã lipsã de raþiune… De exemplu, Calea Romanilor.
ªtiþi cum este fãcutã linia acolo? Exact ca ºi cea fãcutã de la Teatru
pânã în Piaþa Romanã. Pe beton cu cauciuc sub linie. S-au fãcut
calupurile separate pentru linia de tramvai, care sunt ºi sursa de praf
a Cãii Romanilor. S-au înghesuit ºi carosabilele pânã în clãdiri. În loc
sã se circule peste linie cu autoturismele. Poate când înþelepciunea
edililor va fi mai treazã vom reuºi sã mai schimbãm câte ceva.
– Ce s-ar mai putea rezolva mâine, fãrã un efort prea mare,
chiar financiar?
– Domnule, în toatã lumea civilizatã în zonele cu mare aflux de
pietoni, aºa cum este bulevardul nostru, se pun toate piedicile posibile autovehiculelor: restricþie de vitezã, se anuleazã unda verde,
toate piedicile care îi fac pe ºoferi sã nu le convinã sã meargã pe centru. Circulaþia de tranzit între cartiere se transformã în circulaþie
localã. Aºa cum este strada Meþianu, zonã pietonalã, la fel poate
deveni strada Eminescu. Adicã se poate face o bretea comercialã
foarte frumoasã. Apoi se transformã bulevardul. Dar, numai sã vedeþi
cât de puþin îi intereseazã pe cei de la Primãrie. Linia este în aºa fel
fãcutã încât oricând poate fi introdusã în carosabil. ªina se poate
dubla cu o ºinã rebut ºi se toarnã asfalt.
– Recent s-a refãcut ºi Piaþa Romanã. Acolo se poate circula
peste linie…
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– Da, excepþional! Numai cã ºi acolo s-a gãsit o soluþie de antiurbanism. Eu am sistematizat piaþa aceea, prin anii ’50. Dar atunci,
în Arad, erau încã mai multe birje decât autovehicule. Au trecut
atâþia ani. Acum s-a schimbat fundaþia drumului, liniile noi, cu
canelurã, tot ce se poate, mai modern. N-au solicitat însã nici un
studiu, domnule. N-au fost nici mãcar curioºi sã afle cum se pot
elimina acele aproape 10 staþii din piaþã. În toate cãrþile elementare
se spune cã staþiile nu se pun în noduri de circulaþie. Era loc
berechet. Nimeni n-a cerut mãcar o idee. Dacã mi-ar fi cerut o
schiþã, pe gratis fãceam, cã nu-i mare lucru. Cu aceeaºi bani cu care
s-a fãcut oroarea de la „Boul roºu” (Piaþa Romanã), cum i se spune,
se putea face raþional. Se puteau scoate toate staþiile în afara
sensului giratoriu. Asta este nepãsarea totalã ºi grosolanã a edililor
noºtri. Este dureros! Hai, cã la pieþe înþeleg cã au mai fost ºi
interese oculte, dar la Piaþa Romanã ce interese mai puteau fi?
– Cât din reþeaua stradalã se mai foloseºte acum?
– Circa 40 la sutã. Sunt folosite strãzile principale ºi câteva din
ele din cele laterale. Restul… De exemplu, când se vine din Aradul
Nou se merge pe Dragalina. Asta este una dintre arterele foarte
importante, paralele cu bulevardul. Însã, care este drama? Sunt opt
unitãþi ºcolare în zonã, se circulã cu 60 km/orã, sunt instituþiile culturale (Palatul Cultural, Muzeul…), Primãria, este accesul spre zona
de odihnã, spre parcurile oraºului. ªi aici avem o circulaþie dramaticã. Numai eu, câte accidente am vãzut. Acele valuri de asfalt nu
s-au fãcut cum trebuie ºi oricum nu ele sunt rezolvarea. Rezolvarea
este îmblânzirea circulaþiei. Or, toatã circulaþia se adunã pe bulevard, încurcând viaþa arãdenilor. Singurul lucru pe care-l mai putem
câºtiga, din pãcate, în urbanismul Aradului este scoaterea cãii ferate din Micãlaca. Asta, din pãcate, de noi depinde: de edili, de
administraþie ºi, mai ales, de ziariºti. Altfel, mai lipseºte doar sã
facem pariu, sã vedem care tabãrã câºtigã. Într-o societate normalã,
civilizatã, existã societatea civilã, care împreunã cu administraþia ºi
urbaniºtii gãsesc soluþii. Acum este o lume mizerabilã. Nimãnui
nu-i mai pasã de urbanism. Am trimis, de exemplu, hârtii în
Micãlaca sã semneze pentru scoaterea liniei ferate. N-a iscãlit
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nimeni. Într-o lume normalã cetãþeanul hotãrãºte împreunã cu
administraþia. Oligarhia (Horia Medeleanu avea dreptate) de la noi,
de-acum ºi cea dinainte, priveºte Aradul ca pe un oraº pentru vulg.
Ei au vilele lor, ce le mai trebuie problemele Aradului?
Se poate apoi dirija circulaþia, dar pentru asta trebuie un studiu.
Avem strãzi largi pe care nu ºtim sã le folosim. Pânã când construim celelalte douã poduri, pentru cel de pe Pãdurii existând deja
toate aprobãrile necesare.
… Or, acum se joacã edilii noºtri cu lucruri de mare responsabilitate. Tragedia urbanisticã a Aradului se prolificã glorios, chiar cu
laude… aceste orori care s-au fãcut…

***
Înainte sã plece, arhitectul Miloº Cristea este revoltat pentru
nepãsarea edililor faþã de arhitecþii valoroºi ai Aradului: Elvira
ªerban, care de 20 de ani lucreazã la sistematizarea oraºului,
arhitecþi care au fãcut clãdirile impunãtoare ale Aradului… Trebuie
sã recunoaºtem cã nu-i cunoaºte nimeni ºi nici nu-i recunoaºte. Ne
minunãm la urbanistica altor oraºe, iar arhitecþilor noºtri le dãm
picioare în spate.
***
Îºi aminteºte de o altã gafã urbanisticã: „Domnule, cei care vin
dinspre Calea Aurel Vlaicu, mare parte dintre ei, n-au interesul sã
meargã prin Garã. Înainte de a se face cartierul Vlaicu, exista un
studiu pentru o legãturã de circulaþie. Între Vlaicu, Piaþa Spitalului
ºi direct cu Piaþa Podgoria. Se evita astfel Gara. Însã, numai vãd cã
cineva a trântit acolo un bloc de locuinþe, chiar unde trebuia sã fie
artera de legãturã. Apoi, pe strada Banul Mãrãcine, care trebuia sã
aibã o mare pondere în circulaþia Aradului, s-a fãcut o sistematizare
cu blocuri pânã în stradã în locul unei generoase magistrale de circulaþie. Dinspre Calea Radnei era prevãzutã o arterã de ocolire a
Pieþei Podgoria, prin CET. Se mai poate face ºi acuma, dacã… ar
fi… o voinþã… civicã. Pentru cã majoritatea autoturismelor n-are
interesul când vine dinspre Deva sã treacã pe la Podgoria. Aºa
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încurcã totul. Vedeþi, lipsã de voinþã ºi raþiune, fiindcã toate studiile existau. Pãcat! Pãcat, deoarece oraºul Arad mai are încã rezerve
extraordinare. Neexploatarea lor va neferici arãdenii”.
***
Ne despãrþim cu gândul de rezervele Aradului. Îmi spune, cu
amãrãciune, cã – din pãcate – nici parlamentarii noºtri nu mai fac
nimic pentru Arad, dupã moartea lui Aristide Dragomir. Rãmâne pe
miercurea viitoare.
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Rezervele Aradului sunt batjocorite
Privesc împreunã cu Miloº Cristea câteva fotografii ce ilustreazã
Aradul de odinioarã. Cu o dragoste ce trece pragul patimii faþã de
cum ar trebui sã arate oraºul, dar ºi cu o nostalgie pentru superbele
locuri de acum niºte ani, ascunse astãzi sub beton sau lãsate în
paraginã, îmi povesteºte despre cum îºi petreceau timpul liber arãdenii ºi despre cum s-au distrus acum aceste posibilitãþi. Cu toate
cã Aradul este un tezaur pentru turiºti ºi, mai ales, pentru arãdeni.
Tezaur descoperit în trecut ºi îngropat cu nonºalanþã astãzi într-o
urbanisticã sufocantã ºi nefuncþionalã. Arhitectul Miloº Cristea îmi
povesteºte, cu un farmec aparte (îmi pare nespus de rãu cã aceste
convorbiri nu sunt filmate), cu gesturi largi, cu o privire albastrã din
care irumpe încã speranþa pentru acest oraº, despre cele ºapte
ºtranduri organizate ale Aradului, despre cele trei patinoare,
despre ce însemna odinioarã pentru arãdeni bulevardul Revoluþiei.
Aþi citit bine, trei patinoare: în spatele Bibliotecii judeþene, în
spatele Cazinoului ºi în centru, undeva în spatele Pieþei Avram
Iancu, într-o curte care astãzi este plinã de buruieni. Mai erau douã
patinoare, în faþa Liceului „Moise Nicoarã” ºi la Pãdurice, pe lac.
Miloº Cristea – Merge? (mã întreabã uitându-se la reportofon).
– Da, da!
– Aº vrea sã abordãm puþin, la nivel general, problema rezervelor inestimabile ale Aradului ºi apoi despre oamenii din acest
oraº care nu mai sunt interesaþi de ele. Or, într-o lume normalã,
petrecerea timpului liber este o componentã extrem de importantã a vieþii sociale a unui oraº.
– Oare de ce nu mai suntem interesaþi de timpul nostru
liber?
– Eu ºtiu? Noi nu mai avem bucuria de a trãi. Noi trãim tot în
viitor, uitând sã trãim în prezent. Uitãm sã ne trãim prezentul.
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Construim capitalismul, construim socialismul, în continuu construim! De mai bine de 50 de ani noi n-am trãit prezentul. Am fãcut
parte dintre intelectualii arãdeni când, ca sã-mi fac un costum trebuia sã fac un sacrificiu financiar, dar… de fapt, nici nu prea mi-am
bãtut capul cu necesitãþile zilnice, fiindcã erau mai importante
proiectele ºi gândurile mele… Dezvoltarea oraºului, industrializarea ºi circulaþia auto au dezumanizat Aradul, elementele lui
umanizatoare fiind lãsate de restriºte.
– Adicã a devenit un oraº ieftin, neinteresant.
– Exact. Atât pentru turiºti, cât ºi pentru arãdeni. De exemplu,
bulevardul Revoluþiei, care era o mare agorã socialã, unde lumea
venea sã se întâlneascã cu prietenii, pentru afaceri… a devenit doar
o aglomeraþie de circulaþie pentru autovehicule. Dar, mã rog,
despre aceasta am mai discutat. Cadrul orãºenesc nãscut în mod
natural a oferit niºte elemente formidabile în Arad. Perioada interbelicã a fost o perioadã excepþionalã.
– De ce?
– Întâi, pentru cã – aºa cum spune Brucan – sistemul funcþiona.
Pânã ºi sistemul comunist funcþiona. Dictatorial, dar funcþiona.
Acum sistemul nu mai funcþioneazã. În perioada interbelicã, aici, în
Arad, era o bogãþie… Cartierele Grãdiºte, Bujac, o bunã parte din
Pârneava, Mureºelul, Calea Romanilor, Subcetate, B-dul Dragalina,
toate s-au nãscut în perioada interbelicã. ªi nu din banii statului! Ci
din banii oamenilor!
– Ca ºi cartierul funcþionarilor…
– Aºa, corect! Toate s-au format atunci. A fost o efervescenþã
economicã ºi culturalã extraordinarã. Ce sã vã spun?! Adicã exista
acea puternicã clasã de mijloc, care astãzi nu existã. De exemplu,
profesorii de la „Moise Nicoarã” erau ca niºte academicieni
consideraþi, aveau terasa lor la Dacia, era un fel de Capºa al
Aradului, unde se întâlneau intelectualii oraºului… Puterea economicã a clasei de mijloc se vedea în splendoarea clãdirilor de pe
bulevardele constituite din adevãrate palate, cu arhitecturã bogatã,
care exprimã bucuria de a trãi! Acele frumoase decoraþii, toate
constituiau o scenografie imensã ce ilustra bucuria arãdenilor de a
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trãi! Existau acele cluburi ale breslelor, de care noi am uitat acum
cu desãvârºire… Cea mai teribilã breaslã era cea a mãcelarilor,
balurile organizate de ei fiind adevãrate festine… Apoi, þãranii,
circa 80 la sutã din populaþia judeþului, asigurau alimentarea
pieþelor cu produse agroalimentare ieftine, iar acolo unde mâncarea este ieftinã, este bunãstarea. Astãzi, mâncarea nu numai cã este
scumpã, dar consumã o mare parte din salariu. Preþul alimentaþiei
este un indicator al bunãstãrii ºi al calitãþii vieþii. Adicã, atunci se
trãia prezentul ºi se trãia frumos. Pentru cã Aradul avea, din punctul de vedere al urbanismului natural format dupã necesitãþi ºi nu
cum s-a format cel artificial în ultimii 150 de ani…
– Cum adicã? Cu ce s-a deosebit urbanismul de dupã 1948?
– Pãi, s-au fãcut aceste mega-cartiere, s-a dublat populaþia artificial. Adicã s-a format un urbanism artificial.
– Care sunt acele elemente compoziþionale ale Aradului ºi
acele rezerve ce pot duce la dezvoltarea lui?
– În primul rând, Mureºul. Este elementul natural de importanþã
economicã deosebitã în trecut…
– Haideþi sã ne oprim puþin aici. Au fost câteva propuneri, ba
chiar întâlniri între administraþiile Aradului, ºi cea a Szegedului,
pentru repunerea Mureºului în valoare prin navigabilitate…
– Ar fi o investiþie enormã, dacã este vorba despre navigabilitate
pentru interese economice…
– A, nu! Este vorba despre navigarea de agrement, turisticã…
– Asta da! Sigur cã da! Se poate! Este una dintre marile
potenþialitãþi pe care le oferã Mureºul. Pãi, cine îºi mai aminteºte de
Port Arthur, la capãtul Fabricii de zahãr, era o terasã pe malul râului, iar pe Mureº erau sute de ambarcaþiuni cu fundul plat, cu pescaj
mic. Din pãcate, astãzi sunt foarte puþine. Era club nautic la Bula
bacsi, cine îºi mai aminteºte, era Regata (actuala bazã nauticã UTA),
clubul CFR (actualul Voinþa). Adicã potenþialul Mureºului era enorm
ºi era exploatat. Acele amenajãri pe pontoane, pe Mureº, foarte
ieftine în exploatare.
– Care s-ar putea face ºi acum. Restaurante, terase pe pontoane…
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– Sigur cã da! Mureºul poate sã participe activ la petrecerea
timpului liber. Din nefericire, prin construcþia bazinelor la ºtrandul
Neptun, Mureºul a fost dat uitãrii. Agrementul este altfel în Mureº.
Râul este un element viu, pe când bazinul este artificial, un surogat.
Apoi, fostele plaje ale Mureºului, care au ajuns în paraginã.
Repunerea lor în valoare þine de gospodãria comunalã a Aradului.
Prin niºte foarte simple amenajãri. Un buldozer poate în scurt timp
sã niveleze plajele. Fostele plaje s-au transformat în maluri impersonale ale râului, cu vegetaþie sãlbaticã… Dacã ar fi puþinã voinþã
civicã din partea administraþiei locale, prin pinteni s-ar putea proteja plajele Mureºului, ba chiar mãri, deoarece nisipul fin s-ar
depune dupã aceºti pinteni. Perioada interbelicã a permis populaþiei arãdene sã se bucure de timpul liber pe malurile Mureºului.
Malurile erau în atenþia municipalitãþii. Astãzi… Înainte plajele
aveau un nisip foarte fin, ca la Eforie, apa era curatã. Problema este,
acum, mai dificilã, podurile fiind aruncate în aer în rãzboi, suprastructurile lor au rãmas în Mureº, iar ele prezintã pericole… s-au
întâmplat drame. Însã, principala problemã a Aradului este
neînþelegerea necesitãþilor lui de care dau dovadã edilii. Nu numai
cei de astãzi, ci ºi cei de acum 30-40 de ani. De exemplu, sã
amplasezi în amonte de oraº o scurgere a apelor menajere este o
bãtaie de joc. Este dureros. Am fost aici când s-au fãcut acele
deversãri pentru apã pluvialã (cum este cea de lângã podul Traian
sau de la Micãlaca) însã apoi au urmat racordãri clandestine ale
scurgerilor de apã menajerã. Puþini arãdeni ºtiu cã plajele care erau
în aval de podul Traian s-au distrus într-un singur an, din cauza
poluãrii apei Mureºului. din cauza canalizãrilor clandestine! Aºa se
întâmplã! Este una dintre tragediile Mureºului. Înainte, ºtrandul era
pe aproape toatã lungimea Mureºului.
Nu mai spun cã Mureºul era o extraordinarã pepinierã de peºte.
Îmi amintesc, pe când eram copil, am vãzut într-o cãruþã un somn
enorm, prins de un pescar. Coada peºtelui atârna pe jos, fiindcã nu
încãpea în cãruþã. Pe urmã Mureºul este la scarã mai micã, aproape
de valoarea Deltei Dunãrii. Trece printr-o zonã de-o poezie fantasticã, alteratã acum. Sunt încã porþiuni ale râului, de – cum sã spun
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– Orinocco, de-o sãlbãticie nemaipomenitã. Mã refer la pãdureaparc, adicã Ceala. Pentru loisirul (petrecerea timpului liber) sãptãmânal. Mureºul are aceastã pronie cereascã. La doi paºi sunt
dealurile, pãdurea de la capãtul oraºului, care se prãbuºeºte în apã.
De aceste valori trebuie sã avem grijã. Altfel…
– Chiar dacã nu sunt în Arad, mai în jos pe Mureº sunt cele
douã mãnãstiri, de-o valoare inestimabilã, Bodrog ºi Bezdin…
– Aºa este! Domnule, aceste mãnãstiri ar putea fi un punct turistic extraordinar. Bodrogul a revenit încet-încet, însã Bezdin este
uitatã. Acolo s-ar putea oferi condiþii deosebite de cazare, de…
Dar, în cazul Bezdinului drama este drumul de acces. Dacã
Bodrogul este un model, unde se accede civilizat, la Bezdin, unde
este – pe lângã mãnãstire – ºi o rezervaþie splendidã de nuferi,
astãzi neglijatã complet, se ajunge printr-o adevãratã aventurã.
– Toate ar putea fi valorificate dar când?
– Nu mâine dar trebuie un studiu pentru valorificarea lor. Pânã
ce acestea nu existã, vom tergiversa la nesfârºit evidenþierea rezervelor Aradului. Un studiu mai complex dureazã ani de zile, pe urmã
punerea lui pe tapet, investiþia, alþi ani de zile, apoi pornirea
investiþiei ºi realizarea ei alþi ani. Dar dacã prelungim realizarea
unor studii prelungim letargia oraºului. Celelalte oraºe îºi cunosc
potenþialul, noi nu! Inexistenþa acestor studii a fost ºi marea
greºealã a perioadei comuniste. Studiile valoreazã cel mult unu la
sutã dintr-o investiþie, ori atunci tocmai asta s-a redus, posibilitatea
de studiu. S-a mãrit investiþia ºi s-a redus materia cenuºie. De
aceea au fost acele hei-rup-uri care au avut o gravã consecinþã
asupra Aradului. Aºa s-a nãscut Micãlaca. Un arhitect s-a chinuit
sã-l proiecteze într-o dupã-amiazã. Or, poþi fi ºi Mafalda în arhitecturã, dar nu poþi într-o dupã-amiazã sã concepi un cartier de
50.000 de locuinþe.
– Pentru Mureº s-au fãcut studii de valorificare a potenþialului sãu?
– Chiar Gheorghe Seculici, directorul de la Proiectãri, are un
studiu, încã de mulþi ani, dar nimeni nu-l bagã în seamã. Cei care
conduc destinele acestui oraº, secþia de arhitecturã ºi urbanism de
la Primãrie se ocupã de funcþionãreli. Problemele de urbanism trec

33

Ovidiu Balint în dialog cu Miloº Cristea
pe planul doi. Se dau autorizaþii cumplite, se ocupã de mãrunþiºuri
pentru care ar trebui sã fie angajaþi funcþionari ºi nu arhitecþi.
Mureºul este un plãmân deschis. Este ca o fereastrã deschisã.
N-ar trebui sã împingem cartiere pânã în maluri, aºa cum s-a întâmplat cu Micãlaca. Se suprapune funcþiunea de promenadã a
oraºului cu cea de locuit. Uitaþi cum s-a fãcut în perioada interbelicã, faleza. Clãdirile s-au construit departe de mal, în spaþiul rãmas
nãscându-se partea publicã, pentru promenadã. Edilii noºtri nu-ºi
dau seama de uluitorul avantaj al Aradului. sã ai tu pe toatã
lungimea oraºului, la doi paºi, Mureºul… zona de agrement, natura…! Este fantastic! (Sigur, cu excepþia cartierului Aurel Vlaicu).
Este poate un lucru unic (!!!) la nivelul oraºelor de provincie!
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Universul din Cetatea Aradului
– Ce mai avem în Arad sub nasul nostru ºi îi ignorãm
prezenþa?
– Este un element constitutiv al oraºului, foarte puþin cunoscut
de arãdeni: cetatea Aradului. Este un adevãrat univers pe care noile
generaþii nici nu-l bãnuiesc. Nu bãnuiesc nici cât este de mare
acest univers. Numai curtea cetãþii are aproape 30 de hectare. Este
primul zid al cetãþii, care nu este un simplu zid. Este foarte complex, cuprinde o serie întreagã de încãperi boltite, spaþii imense, ce
pot sã capete funcþiuni extraordinare, de neimaginat. Apoi existã
un complex de ºase cazemate, formate fiecare dintr-o cazematã
mare ºi douã mai mici. Acest ansamblu este înconjurat de zidul
exterior. Cazematele sunt legate între ele prin niºte catacombe,
tuneluri subterane, iar apoi prin alte catacombe de cetate. Urmeazã
ºanþul exterior, protejat de un alt zid. Degradat astãzi. Am fãcut un
studiu de punere în valoare a ei însã incomplet, cu o valoare documentarã, fiindcã înãuntru este unitate militarã, sigur cã da, cu
secretele ei.
– Din câte ºtiu, perspectiva intrãrii noastre în NATO implicã
ºi un standard în amplasarea unitãþilor militare în afara
oraºelor…
– Da, este o perspectivã extraordinarã. Este motivul pentru care
am început acest studiu. Am primit niºte documente extraordinare
de la arhiva din Viena care m-au ajutat.
– Ce-ar putea funcþiona acolo?
– Vai de mine! Spaþiul este enorm. Pot funcþiona universitãþile
Aradului, administraþia judeþului… O primã propunere aº face-o
pentru funcþionarea acelor cazemate. Nu a tuturor. Mã refer la preluarea unui ansamblu de cazemate: una mare, împreunã cu cele
douã mici legate prin catacombe de ea. Experimental! Nici nu s-ar
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afecta activitatea sau secretul unitãþilor militare. Evident, cu colaborarea ºi acceptul unitãþii militare. Aº propune ca un astfel de
ansamblu sã devinã centrul de discotecã pentru tineret. Spaþiul este
extrem de ofertant: ziduri, catacombe, teren deschis… Adicã sã nu
se mai perturbe acea oazã de liniºte ºi recreere, care este ºtrandul
arãdean, unic în Europa. Acum, zgomotul unitãþilor înghesuite
denatureazã funcþiunea ºtrandului, care are un statut consacrat ºi în
urbanisticã. ªtrandul nostru ºi-a mai câºtigat o valenþã extraordinarã,
cãsuþele, care sunt o poezie. Funcþiunea de distracþie a tineretului,
discoteca, n-are ce cãuta la ºtrand. Ea se poate organiza într-un
ansamblu de cazemate. Nu bãnuiþi cât de frumos ºi funcþional ar fi
spaþiul. Multe dintre cazemate sunt pãrãsite, deci una, cu colaborarea ºi înþelegerea unitãþii militare ar putea fi preluatã de municipalitate pentru tineret. De exemplu, unde a fost „Fructexport”… Acolo
se pot organiza expoziþii, teatru în aer liber… Ambianþa este extraordinarã… Acolo se pot folosi boxele oricât; n-ar deranja pe nimeni
fiindcã înclinaþia zidurilor aruncã sunetul în eter.
Pe urmã, aº mai propune ceva arhitecþilor tineri, pentru cã, vã
spun, avem arhitecþi de mare valoare în Arad, de mare compas
profesional. Sã facã un studiu de abordare în circuitul UNESCO al
acestui unic obiectiv european! Pentru cã este ultima dintre cetãþile
construite în stilul Vauban, nealteratã de oraº, pãstratã integral. Este
o curiozitate unicã în Europa, ce poate aduce multã valutã oraºului.
Însã cetatea este în pericol prin inexistenþa acestui studiu complex
finalizat. Pentru cã, s-ar putea ca mâine Ministerul Apãrãrii sã spunã
„Noi plecãm din unitate, poftiþi domnilor edili”. Iar noi n-avem ce
pune în loc. Poate deveni astfel un element nociv pentru Arad,
zona boschetarilor, a mizeriei oraºului. De aceea trebuie mare
atenþie. De fapt, deja militarii au atras atenþia: aveþi grijã cã mâine
s-ar putea sã plecãm, iar aici va nãvãli mizeria. Deci, aceastã rezervã
trebuie sã intre în atenþia UNESCO.
– Ce implicã acest demers?
– Sigur cã da, o documentaþie. Dar, în primul rând, voinþã.
Documentaþia o poate face oricine, cum ar fi ADAR ºi Proiectãrile,
în colaborare.

36

Arad, dragostea mea
– ªi mãnãstirile, cele douã, ar putea fi introduse în circuitul
UNESCO…
– Evident! Însã eu aº propune chiar centrul oraºului pentru acest
circuit: bulevardul Revoluþiei, Dragalina.
– Mã surprindeþi! ªi bulevardul?
– Da, pentru cã este una dintre marile reuºite urbanistice la
nivelul oraºelor de provincie. Este de mãrimea lui Champs-Elysee
din Paris…
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Legenda bulevardului
– Am crezut cã este o legendã aceastã asemãnare.
– Nu este deloc! Are doi kilometri lungime, ca ºi ChampsElysee, cel din Paris are o lãþime de 70-90 metri, iar al nostru are
între 55 ºi 115 metri. Mã rog, structura celor douã bulevarde are
valoare diferitã. Al nostru poate fi funcþionalizat în aºa fel încât sã
aibã o festivitate de la Teatru pânã la viitoarea Catedralã. Dacã
unele blocuri, plombe, nu mai corespund ele pot fi refãcute. Atât
faþadele, cât ºi interiorul. Bulevardul are niºte virtuþi extraordinare.
Însã, astãzi, structura lui este catastrofalã. N-am creat centre de
cartier, iar acum tot Aradul se înghesuie pe centrul oraºului. Fiecare
cartier mare, cum este Micãlaca, ar merita centrul sãu. Circulaþia din
centrul oraºului nu s-a aglomerat din cauza creºterii extraordinare
a populaþiei, ci din cauza proastei urbanistici a Aradului. Blocurile
s-au construit în ordinea macaralelor ºi în sensul lor de deplasare.
Cum i se nãzãrea unuia sau altuia.
Trebuie cunoscut potenþialul bulevardului. Zestrea dendrologicã
extraordinarã a lui nu foloseºte la nimic. Unul din marile bulevarde
ale lumii se numeºte „bulevardul de sub tei”, celebrul
Underdenlinden din Berlin. Deasupra masivelor verzi se formeazã
curenþi verticali. Pe bulevardul nostru, din cauza proastei structuri
a lui curenþii nu mai ajung pe trotuar. Respirãm gaze de eºapament
în loc de mirosul teilor. ªi studiul de principiu existã. Eu l-am fãcut.
Multe s-ar putea rezolva mâine: intersecþia de la Teatru, intersecþia
de la Dacia… Se pot simplifica nodurile de circulaþie. Acum este o
adevãratã harababurã pe bulevard. Existã un studiu care aratã cã pe
bulevard, într-o intersecþie sunt 80 (!) de posibilitãþi de ciocnire a
autovehiculelor. Carosabilele se pot muta pe centru, peste liniile
de tramvai. Circulaþia s-ar eficientiza, capacitatea ei ar creºte, iar
actualul carosabil ar deveni pietonal. Parcarea s-ar putea face lejer
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pe toatã lungimea bulevardului, iar pietonalul ar permite lãrgirea
teraselor, s-ar putea crea monumente de artã, iar ceea ce este cel
mai important, zona verde, devine activã pentru cetãþeni. Acei
curenþi verticali ar ajunge pe trotuar. Acum sunt parcaje pe trotuar, ºoferii coboarã în carosabil…
– Dar pietonalul îl vom trata într-un capitol separat…
– Categoric! Pentru cã urbanismul influenþeazã viaþa socialã pânã
în cele mai vechi elemente ale ei. O populaþie, am mai spus-o,
poate fi fericitã prin urbanism sau se poate neferici. Aradul are,
însã, rezerve pentru ca populaþia sã fie fericitã. Pânã acum, Aradul
a fost o vacã de muls: s-a amplasat combinatul chimic unde nu trebuia, centrala termicã unde nu trebuia, s-au fãcut sistematizãri cum
nu trebuia, am fost frustraþi de culturã, de o pãturã socialã de
mijloc… Dovadã cã Aradul are rezerve extraordinare este faptul cã
aici au fost adevãrate pepiniere de sportivi: primele echipe de fotbal, primele cluburi de canotaj… Astea trebuiesc revitalizate, pentru cã ele au dispãrut din cauza neînþelegerii!

***
Plec de la arhitectul Miloº Cristea cu gândul la valoarea ideilor
sale, la valoarea dorinþei ºi a voinþei sale de a face din Arad un oraº
european. Chiar aºa, oare, ar putea fi estimate, cuantificate, aceste
valori? Cred cã nu! Sunt, însã, sigur cã indolenþa ºi incapacitatea
unor edili ai oraºului le sufocã. Pe lângã monumentalitatea dezinteresului edililor, ideile lui Miloº Cristea par o îndeletnicire duminicalã la gura focului. Singurul (cel puþin, pânã acum) care a realizat
valoarea acestor idei este directorul adjunct al Companiei de
Transport Public Arad, Petre Cuvineanu, care ne-a cãutat fiindcã
soluþiile pentru eficientizarea circulaþiei în Arad i s-au pãrut interesante.
Rãmân înþeles cu Miloº Cristea sã ne întâlnim miercurea viitoare.
Probabil, vom vorbi despre monumentele Aradului.
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Arad, oraºul fãrã monumente
De aceastã datã discuþia începe aproape imediat dupã ce intru
din nou în apartamentul lui Miloº Cristea. Zeci de suluri cu proiecte
de monumente aºteaptã pe podeaua camerei sã fie desfãcute.
Arhitectul Miloº Cristea îmi spune cu o durere ºi o dezamãgire
parcã înzecite faþã de convorbirile anterioare, cã Aradul este unic în
Europa. Fiindcã oriunde pe acest continent nu mai existã un oraº cu
atât de puþine monumente
Miloº Cristea – Ar merita sã arãtãm cumva toate aceste proiecte
de monumente, aºa sã se vadã cã a existat preocupare. Dar este un
gol imens în Arad. Este ceva strigãtor la cer!
– Domnule Miloº Cristea, ce înseamnã monumentele pentru
un oraº?
–(Deschide o carte de arhitecturã). Se uitã cã monumentul, pe
lângã funcþiunea lui ºi scopul pentru care a fost ridicat, satisface o
adâncã necesitate a populaþiei. anume, de a avea înaintea ochilor
o construcþie care nu este particularã, ci simbolizeazã ºi reprezintã
viaþa comunitãþii. Biserica nu este numai lãcaºul Domnului, clãdirea
gãrii nu este numai locul unde se aºteaptã trenul, construcþia este
o mãrturie a existenþei comunitãþii, a trãiniciei sale de-a lungul istoriei. Oferã o dimensiune a trecutului, o perspectivã a viitorului, o
adâncire a temporalului. Monumentele pot constitui ºi o mãrturie a
viitorului. Adicã, ele trebui sã creeze sentimentul tuturor celor care
le viziteazã cã vin de departe, din istorie ºi vor merge departe.
– În diferite perioade ale istoriei s-au distrus monumentele
ce reprezentau ceva pentru anumite perioade anterioare ºi care
se considera cã nu mai reprezintã nimic pentru cele ce
urmeazã.
– Da, aºa este! Însã este greu sã apreciezi dacã distrugerea unor
monumente, ori înlocuirea lor, este sau nu o decizie bunã. De
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exemplu la Sankt Petersburg, în faþa Catedralei este o statuie, artistic executatã extraordinar, o lucrare de artã de excepþie, pe care
bolºevicii n-au demolat-o. Cu toate cã Alexandru al doilea era considerat un despot de cãtre comuniºti. La fel s-a întâmplat ºi cu
monumentul din Piaþa Avram Iancu. Românii nu l-au demolat,
dupã Marea Unire.
Însã este adevãrat cã monumentele pot avea ºi o funcþiune
negativã. O semnificaþie care poate degenera uneori în sentimente
naþionalist ºovine. Iar zbuciumul politic în care trãim… Istoria nu
poate fi, totuºi, negatã, ºtearsã. Sã crezi cã poþi face aºa ceva este
o aberaþie. Oraºul este o carte deschisã de istorie. Uitaþi-vã în oricare oraº din Ardeal, din Þara Româneascã, de peste tot în þarã…
Încã din tinereþe eram foarte fascinat de monumente.
– Aradul este o carte de istorie închisã?
– Nu este chiar închisã. Dar cadrul urbanistic al Aradului cere
monumente. Erau atâtea monumente pe Bulevardul Revoluþiei, de
exemplu. Era superbul monument, poreclit „al ciumei” (de fapt a
Sfintei Treimi, notã: reamplasat astãzi), din faþa Teatrului de Stat.
Care trebuie pus înapoi. Era grandios. El aparþine oraºului, a fost
fãcut prin subscripþie publicã. Se poate restaura ºi pune înapoi.
Trebuie gãsite ºi urmele.
Avea niºte elemente de-o frumuseþe extraordinarã, un lanþ de
bronz… Din pãcate pietrele s-au distrus. Bine, acuma se poate
spune despre discuþia noastrã legatã de monumentele ce s-ar cere
în Arad cã „þara arde ºi baba se piaptãnã”. Monumentele, este adevãrat cã sunt foarte scumpe.
– Cât de scumpe?
– O realizare a unui monument ca arhitect sau ca sculptor te
aranjeazã pe o bunã parte a vieþii din punct de vedere financiar. Eu
am participat la multe concursuri, pentru Arad, pentru Timiºoara.
În Timiºoara chiar am câteva lucrãri. Mã rog, în colaborare cu sculptorii. Pentru cã un monument este o sintezã a artelor plastice ºi a
arhitecturii, un element la care se lucreazã în echipã. Noi, arhitecþii
ºi artiºtii plastici, suntem creatorii mediului artificial în care trãim.
Or, nu se poate ca un element sã impieteze asupra arhitecturii.
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Ca o parantezã, sã vã spun cã sunt cazuri de mari erori în arta
monumentalã, care este o ºtiinþã ºi pe care dacã n-o stãpâneºti dai
greº. Este un exemplu dureros în Alba Iulia: statuia lui Mihai
Viteazu. Un colos ecvestru pus în faþa unui frumos palat renascentist. Statuia scoate din valoare palatul ºi invers. Capul statuii ajunge
pânã la corniºã… S-a greºit amplasarea monumentului. La Cluj, de
asemenea am vãzut niºte amplasãri dureroase. Ansambluri monumentale foarte frumoase puse în pieþe impersonale.
– La Arad s-au fãcut astfel de erori?
– Nu prea. Bine, s-au fãcut grave erori ºi altundeva în lume. De
exemplu, în celebra Trafalgar Square. De fapt, englezii sunt renumiþi în prostul gust. Nu mi-a venit sã cred când am vãzut Trafalgar
Square. Închipuiþi-vã o frumoasã piaþã renascentistã, un foarte frumos cadru arhitectural ºi este implantat un colos, o columnã enormã pe care dacã vrei sã-l vezi pe Nelson trebuie sã mergi pe un alt
bulevard. Acel colos diminueazã monumentalitatea pieþei.
Monumentalul nu constã în dimensiune, ci în corecta proporþionare
a elementelor.
– La noi în Arad nu s-au fãcut erori fiindcã nu s-au fãcut
monumente.
– Bineînþeles.
– Cum s-a ridicat monumentul din Piaþa Avram Iancu?
– A fost un concurs naþional, l-am câºtigat cu partea de arhitecturã. Însã, ce se întâmplã, nu eu am compus acel grup statuar a
cãrui valoare artisticã nu prea reprezintã nimic. Este prea mare,
greoaie, statuia. Nu se încadreazã în piaþã. Este o eroare din punctul de vedere al proporþionãrii ei. Chiar dacã, sã spunem, erau
menþinute personajele, trebuiau fãcute la dimensiuni mai mici. Însã,
când am fost eu chemat era totul gata. Eu am fãcut doar amenajarea pieþei, soclul, treptele… Durerea a fost, ca ºi acum, cã artiºtii
plastici n-au avut acelaºi limbaj cu arhitecþii. Atunci a apãrut în
„Scânteia” un anunþ: la Arad se va ridica o statuie de 5 m în Piaþa
Avram Iancu. Dar dimensiunea statuii ºi proporþia o stabileºte arhitectul, împreunã cu sculptorul ºi în funcþie de mediul arhitectural
înconjurãtor. Nu este un lucru simplu. Nu mergea sã pun o statuie
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de 5 m undeva, fiindcã aºa vreau eu. Nu este voie ca un monument
sã impieteze cadrul arhitectural. Trebuie sã se valorifice unul pe
celãlalt. Monumentul nu are numai un rol psihologic pentru populaþie, are ºi unul de ordonare a unei pieþe, a unui spaþiu urbanistic.
O piaþã dezordonatã, printr-un element vizual polarizator creazã o
unitate. Elementele dezordonate îºi pierd incisivitatea.
– Apropos de pieþe! În Piaþa Catedralei s-ar cere un monument?
– Sigur cã da! Numai cã acolo piaþa s-a alterat urbanistic.
Dintr-o agorã socialã a devenit o halã oarecare, iar kitch-ul ãla cu
gardul… În arhitecturã toate elementele compozite au o raþiune.
Funcþiunea creazã organul. Chiar în peisagisticã. Asta n-a înþeles cel
care a fãcut gardurile alea, apoi acele trei arce care nu dau în nimic,
nu reprezintã nimic. Este un kitch urbanistic. Acum este greu de
schimbat. Se putea schimba totul pe hârtie, însã nu s-a vrut.
– Au fost idei înainte?
– Evident! Arhitecþii au vrut sã facã acolo o agorã socialã. Am
vãzut variantele lor. Însã acolo au fost niºte dedesubturi pe care
evit sã le mai comentez. Regret. Este o pierdere pentru oraº. S-a
fãcut, acuma nu mai putem repara, dar ar fi bine sã nu se mai
recurgã la asemenea tragedii urbanistice.
– Piaþa Primãriei cere ºi ea un monument.
– Nu piaþa însãºi, ci bulevardul. Un monument poate închide
frumos acea piaþã. Pus în mijlocul bulevardului ar pune în valoare ºi
piaþa ºi bulevardul. Au fost propuneri pentru amplasarea în acel loc
a monumentului Unirii. Sunt multe variante. O variantã a fost arcul
de triumf, alta a fost o columnã. Aradul a avut acel mare rol în Unire
ºi meritã un monument. Ca o parantezã, pe arcul de triumf de la
Bucureºti este acel text splendid al lui Iorga: „Glorie celor ce prin
lumina minþii ºi puterea sufletului au pregãtit unitatea naþionalã”.
Aradul, paradoxal, are tradiþie în monumente. Dar, sigur cã la
început caracterul oraºului era cosmopolit. Fiindcã era un oraº port.
Aºa cum am mai vorbit, dezvoltarea Aradului s-a fãcut datoritã
interesului lui economic. Cum a fost ºi cazul Seghedinului, din
Ungaria. Oraºele port sunt cosmopolite. Aceastã funcþiune a lãsat
adânci amprente asupra oraºului. Când s-a populat cartierul
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nemþesc, sfântul lor, sfântul Florian a avut o statuie. Pãcat cã se
degradeazã. Apoi, catolicii l-au avut pe sfântul Nepomuk, martirul
ceh. Statuia lui, de la încruciºarea strãzilor Episcopiei cu Desseanu
este cel mai autentic baroc din Arad. Sãracul, a rezistat în douã
rãzboaie, în perioada comunismului, iar dupã Revoluþie a venit
cineva ºi l-a mutilat. Este o dureroasã ºi incalificabilã faptã. Ca arhitect nu pot accepta aºa ceva.
– Cine ne opreºte acum sã amplasãm monumente pe bulevard?
– Acuma este greu. În trecut bulevardul era o agorã socialã.
Astãzi nu mai este. Nici circulaþia nu ne mai permite. Dar existã,
totuºi, locuri excepþionale. Chiar în parc, aici, în faþa Tribunalului
este un loc ideal pentru o rotondã a monumentelor scriitorilor.
Apoi avem atâtea personalitãþi, cãrora am putea sã le ridicãm statui. Într-un oraº civilizat arta monumentalã nu se poate ignora!
Oraºele noastre ibundã în artã monumentalã. La noua Catedralã
ortodoxã se întrevede un portic foarte ofertant. Existã spaþii care se
cer mobilate cu monumente. Cum ar fi malul Mureºului. Este un
spaþiu extraordinar. Nu numai pentru monumente, în sine. Pentru
artã modernã, în general, care prin noile mijloace de luminã pot
realiza un spectacol vizual de mare expresivitate. Adicã, este bine
ca în cadrul urbanistic clasic sã fie gândite elemente de mobilare,
dar care sã nu impieteze. Cum este, de exemplu, construcþia din
faþa Luvrului.
– Despre amplasarea monumentului „Crucea Martirilor” ce
pãrere aveþi?
– Monumentul l-am gãsit într-o groapã de var din Gai. Am propus reamplasarea lui chiar din perioada comunistã. ªi, spre uimirea
mea, a fost o bunãvoinþã extraordinarã din partea celor responsabili
de atunci, inclusiv a primul secretar Cervenkovici. Nu m-am aºteptat! Dar s-a gãsit cineva sã spunã cã au creat-o legionarii. Ceea ce
este complet greºit. Asta i-a speriat. Regretatul Roºuþ nu ºtiu de
unde a scos aceastã poveste. Crucea a fost iniþial amplasatã în Piaþa
Podgoria, care era o agorã socialã. Acum este un nod de circulaþie.
Am fost nevoiþi sã o amplasãm în parcul din spatele Primãriei.
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Repet: monumentele sunt, într-adevãr, foarte scumpe. Însã,
dacã existã bunãvoinþã ºi dacã se are în vedere faptul cã avem în
Arad arhitecþi ºi oameni de artã deosebit de valoroºi, se poate face
ceva. Drama oraºelor de provincie, în general este cã arhitecþii ºi
artiºtii plastici nu prea câºtigã un concurs naþional. Decât foarte rar.
Pentru cã un monument se plãteºte foarte bine. Vreau sã vã
dezvãlui o dramã orãºeneascã, legatã de culturã ºi de educaþie
civicã. Am vãzut în viaþa mea succedându-se douã generaþii de
artiºti. Se poate ca artiºtii generaþiei mele sau ai celei anterioare
care ne-a pregãtit pe noi, pentru cã cei care ne-au pregãtit au fost
niºte oameni de excepþie, sã nu aibã o salã unde sã fie expuse valoroasele lucrãri ale acestor valoroºi artiºti? Sunt îndurerat! Nu avem,
de exemplu, o salã Chirilovici, Hajas, Romul Ladea, Groza. Ar
putea constitui un eveniment în viaþa artisticã a acestui oraº. Apoi
un Vitroel, un Tolan, un Brudaºcu, Cernenþki regretata. Toate
lucrãrile lor se pierd în strãinãtate. Este o mare ºi dureroasã pagubã
pentru arãdeni. Este o imensã gaurã neagrã. Parafrazez puþin din
Shakespeare: istoria fãrã legende este ca un trandafir fãrã mireasmã.
Aºa este ºi oraºul fãrã monumente. Ar trebui sã ne sensibilizãm
puþin.
Se poate realiza un program de monumentalizare a Aradului, în
paralel, cu cel de dezvoltare, deja legiferat.
– Nu existã aºa ceva?
– Am un plan, fãcut împreunã cu sculptorul Brudaºcu, acum 20
de ani. Dar nu mai este actual. Poate fi actualizat. Oraºul trebuie sã
dezvolte personalitatea cetãþenilor nu sã întristeze o populaþie, sã
o facã pesimistã. Lipsa monumentelor, a acestor elemente de mare
expresie, care creazã ºi bucuria de a trãi, contribuie la calitatea vieþii
urbane, contribuie la educaþia civicã a cetãþeanului, este dureroasã.
Elementele vizuale, ca o imensã simfonie, îþi structureazã sufletul.
La noi, în Arad, bulevardul poate deveni o superbã simfonie.
Bulevardul este un element de deschidere extraordinarã
sufleteascã, spiritualã. Este bunul spiritual, din punct de vedere
arhitectural al oraºului Arad.
Un monument este un mesaj al artistului transmis cãtre cetãþeni.
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Dacã intrãm în normal, viaþa oraºului va trece în stradã. Acolo este
scena cetãþeanului. Cadrul ºi obligã cetãþeanul.
– Mai sunt locuri în Arad care tânjesc dupã un monument?
– Este Piaþa Teatrului de Stat. Mâine se poate scoate circulaþia.
Apoi, la intersecþia strãzii Criºan cu bulevardul Revoluþiei, unde
iarãºi se poate scoate circulaþia ºi lãsat doar tramvaiul. Bulevardul
este o magistralã de gradul întâi, iar în prescripþiile de proiectare
astfel de magistrale au încruciºãri din 800 în 800 de metri. Ori pe
bulevardul arãdean sunt încruciºãri din 300 în 300 de metri, care
perturbã circulaþia ºi porþionarea lui. Pe urmã viitoarea piaþã a
Catedralei noi. Sunt strãduþe, colþuri de strãzi, care au un pitoresc
extraordinar, bogate în arhitecturã. Fiindcã acesta este specificul
oraºului Arad: bogãþia în arhitecturã clasicã, strãzi pitoreºti. Am
avut o idee ºi pentru reamenajarea curþii din spatele Primãriei, o
frumoasã curte arhitecturalã. Acolo se poate face o Fontana Trevi,
dacã vreþi. Se poate desfiinþa gardul acela, care n-are rost. Se poate
amenaja extraordinar. Nu mai vorbesc despre malul Mureºului.
Apoi cetatea Aradului, care va deschide o nouã spiritualitate
urbanã pentru arãdeni. Mã bucur nespus cã tinerii arhitecþi au creat
un studiu, la care am participat ºi eu, arhitectul Seculici, inginerul
Niþu ºi alþii, un colectiv care meritã toatã lauda, pentru reconversia
Cetãþii. Cetatea, în sine, este un monument. apoi ar fi parcurile. Dar
noi nu ºtim încã ce este un parc, pentru cã nu ºtim ce înseamnã
bucuria de a trãi. Parcul este loisirul de fiecare zi într-o lume normalã. Or, funcþiunea principalã care ar trebui sã o aibã administraþia,
în succesiunea legislaþiilor, ar fi preluarea acestor idei de urbanisticã.
– Noi n-avem nici mãcar fântâni arteziene, darmite monumente.
– Pãi, da! De exemplu, fântâna artezianã de la Podgoria s-a desfiinþat dintr-o prostie! Multã lume nu-ºi mai aduce aminte de ea.
Este o mare durere. Pentru cã apa animã mediul, purificã aerul. Cea
de la Podgoria putea sã rãmânã, cu puþinã bunãvoinþã. A fost pur ºi
simplu o reavoinþã desfiinþarea ei. Era, poate, unul dintre cele mai
reuºite jeturi de apã din þarã. ªi ca dimensiune ºi ca proporþie. S-a
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spus cã stropeºte tramvaiele. Dar ploaia nu le stropeºte? Au mai
fost tentative de mobilare a oraºului. Dar am gãsit foarte multã
reavoinþã. Tinerii arhitecþi au gãsit aici un mediu foarte ostil. ªi erau
foarte valoroºi. Am fãcut ºi o expoziþie de mobilier urban. Dar s-a
spus: la ce ne foloseºte nouã? Din pãcate, întrebarea a fost pusã ºi
de oameni din profesia mea. Toate instalaþiile acelei fântâni
funcþioneazã, acolo în lac unde a fost mutatã. La ultima vizitã a lui
Ceauºescu a fost pusã în funcþiune. Trebuie ºi acum puþinã
bunãvoinþã.
– S-ar mai preta undeva în Arad fântâni arteziene?
– Sigur cã da! Nu trebuie sã fie monumentale, pot fi jeturi de
apã, un element sculptural pe care sã se scurgã apa… Am avut
multe proiecte, premiate chiar dar, ce folos…
***
Miloº Cristea îºi aminteºte cum a câºtigat concursul pentru
monumentul de la Pãuliº, într-o vacanþã a „marilor rechini” comuniºti. El l-ar fi vrut, împreunã cu sculptorul Brudaºcu, sus pe deal ºi
mult mai impunãtor. Dar n-a vrut constructorul sã-ºi urce utilajele
pe deal.
La despãrþire, Miloº Cristea, în loc de concluzie face un gest în
semn de „Asta e! Nu poþi sã te lupþi singur cu morile de vânt!”.
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Cu Horea Medeleanu
despre Miloº Cristea
Pentru cã este vorba despre artã monumentalã l-am cãutat ºi pe
istoricul ºi criticul de artã arãdean, Horia Medeleanu. Mã primeºte
în bibliotecã. Citea, înainte sã vin. Aºez reportofonul pe un teanc
mare de cãrþi. Horia Medeleanu are acelaºi farmec oratoric, ca ºi
Miloº Cristea. Nu poþi sã nu-i acorzi atenþie. Îl poþi ignora doar dacã
nu-i realizezi dãruirea cu care vrea sã transmitã generaþiilor mai
tinere acumulãrile sale. Suferã la fel de mult pentru ceea ce ar putea
deveni Aradul. Poate cã farmecul, dãruirea, chiar patima pentru
acest oraº se terminã la aceastã generaþie din care fac parte Horia
Medeleanu ºi Miloº Cristea.
Horia Medeleanu – Privind ilustratele vechi, ce înfãþiºeazã bulevardul Aradului, înainte de primul rãzboi mondial, avem un ºoc, o
impresie diferitã de cea de astãzi contemplându-l. Impresia
Aradului de astãzi este defavorabilã.
– De ce?
– Pentru cã la impresia esteticã de atunci participa ºi vegetaþia
bulevardului. Arborii erau de mici dimensiuni înainte, erau fasonaþi,
coroana era uniformizatã, aranjatã. Aceºti arbori de pe bulevard
erau implantaþi într-o peluzã, pe care gazonul era ceea ce trebuie
sã fie: o iarbã scurtã, deasã ºi finã. Ca peria. De un verde uniform.
Acest iz dãdea o altã imagine Aradului. Miloº Cristea a spus întruna din convorbirile anterioare cã bulevardul nostru se aseamãnã
cu Champs-Elysee din Paris. Aºa este! Era un bulevard de tip
francez. Bulevardul de astãzi are aspect de parc englezesc. Cu o
vegetaþie extrem de abundentã. Vegetaþia de arbori a bulevardului
concureazã arhitectura. Ca atare nu mai putem avea impresia pe
care o aveau înaintaºii noºtri. Arhitectura nu se mai vede. Sã fiu
iertat! Aradul, ca impresie, este mort ca arhitecturã. Pe deasupra,
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acel gazon a dispãrut. Arborii s-au dezvoltat nedisciplinat. Iarba a
fost înlocuitã cu flori. Cui servesc ele? Pietonul nu le vede. Cãlãtorul
cu tramvaiul nici atât. Este o masã enormã de vegetaþie…
– Care nu mai are, aºa cum spunea Miloº Cristea, nici mãcar
funcþiunea de purificare a aaerului…
– Da, chiar dimpotrivã! Pe bulevard avem senzaþia de nãbuºealã.
Peisajul de la început de secol al bulevardului lãsa aerul sã circule
liber.
– De ce n-avem monumente?
– Pentru cã iniþiativele s-au bãtut cap în cap cu edilii oraºului.
N-au fost duse pânã la capãt niciodatã. Dupã 1922, când se face
instalarea deplinã a administraþiei româneºti aici s-a pus prima oarã
problema monumentelor. A fost pusã problema demolãrii monumentelor ce aminteau de fosta stãpânire: monumentul Libertãþii din
actuala Piaþã Avram Iancu ºi a lui Kosuth, aflat în actuala Piaþã a
Primãriei, cam acolo unde este Troiþa eroilor (mutatã astãzi, n.n.).
Apropos, de monumente! Eu îmi permit sã spun cã acea troiþã nu
este o troiþã, ci un dulap. Nu este o operã de artã, ci o lucrare de
tiºlãrie, de tâmplãrie. Cu tot respectul pentru cele sfinte pe care
vrea sã le reprezinte, dar nu reuºeºte, aceea este o lucrare de tâmplãrie. Regret!
Dar sã revin. Atunci nu erau atât de mulþi arhitecþi în oraº ca ºi
acum. Ei au gândit bulevardul în perspectivã. Arhitectura, vegetaþia
ºi monumentele alcãtuiau un tot unitar. Monumentele aveau rolul
unor accente. Unor fragmente de spaþiu. La acest enorm de lung
bulevard se cereau aceste accente. Spaþiul din faþa Teatrului, care
este ca un estuar, alcãtuieºte aproape un careu, a cerut un monument. A fost monumentul Sfintei Treimi. O lucrare la locul ei ºi
astãzi. A fost îndepãrtat din motive de ateism ºtiinþific. Era monumentul Aradului. N-avea nimic cu politica. Aºa este ºi monumentul sfântului Ioan de Nepomuk. Urmau apoi alte ansambluri sculpturale.
Palatul CFR era cap de perspectivã. Centrul se cam termina pe la
Biserica Roºie. Se spera dezvoltarea bulevardului. Au venit aceste
blocuri. Stãpânirea româneascã a gãsit un alt accent excepþional.
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Regret ºi astãzi cã nu este acolo! Este vorba despre Crucea
Martirilor la Piaþa Podgoria. Noua amplasare a monumentului l-a
alterat, faþã de ceea ce a fost. Acum are o bazã plinã de platforme
în trepte, o întretãiere de linii drepte, pe orizontalã. Crucea avea o
forþã interioarã extraordinarã, fiind executatã de remarcabilul
Rafiroiu. La Podgoria, Crucea trona singurã, într-un cerc plin de
flori. Atât! Avea o forþã de elansare, de luare în posesie a spaþiului
din jur. Avea o forþã conþinutã. E bine, totuºi, cã a fost repusã în
viaþa spiritualã a Aradului.
– Ar mai fi potenþiale locuri pentru amplasarea unor monumente? De exemplu în spatele Primãriei?
– Acolo este monumentul acela din lemn. Nu ºtiu cine l-a fãcut.
E derizoriu. Nici nu participã la efectul estetic al ansamblului.
Bulevardul cere accente monumentale. Pentru cã aºa a fost conceput. Nu poþi sã nu þii seamã de gândirea iniþialã. Nu poþi sã nimiceºti gândirea arhitecþilor de atunci. Eºti obligat sã mergi pe firul
gândirii lor urbanistice. Inima bulevardului cere monumente. Pe
verticalã. Sã punã niºte accente, sã fragmenteze ºi sã lege traseul
bulevardului. Monumentul rupe monotonia. Astãzi, bulevardul
Revoluþiei suferã de monotonie.
– Domnule Medeleanu am sã vã adresez aceeaºi întrebare ca
ºi lui Miloº Cristea. Ce înseamnã monumentele pentru un oraº?
– În primul rând poate fi simbolul unei amintiri sacre.
– Ceea ce n-avem noi.
– Categoric! Suntem pustii. N-am pus nimic în locul monumentelor dãrâmate. Acesta este adevãrul! Un monument, pe lângã
funcþia lui esteticã, marcheazã un loc sacru. Nu trebuie sã fie religios. Monumentul marcheazã un popor: Crucea Martirilor era o
îngemãnare a istoricului cu religiosul. Monumentul are rolul de
memento. De a-þi obliga memoria ta de cetãþean, de român, sã
accezi la sacru.
– De ce n-avem totuºi monumente? Doar din lipsa banilor?
– Nu! Pãrerea mea este mult mai durã. Nu am avut oameni
potriviþi la locul potrivit. Chiar printre arhitecþi. Unii sunt niºte
tehnicieni, nu niºte artiºti. Am avut valori. Ele trebuiau folosite. Dar
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aici trebuie mintea de la centru, de la Primãrie. Noi n-am avut-o.
Idei au fost. Dupã ce s-au demontat monumentele vechi, prin
1924, când se sãrbãtorea 100 de ani de la naºterea lui Avram Iancu
s-a propus un monument al lui în faþa Primãriei. Nu s-a fãcut! A fost
o comandã la Romul Ladea. A fost ideea unui monument al Unirii,
pentru cã Aradul a avut rolul lui. Sigur cã nu avem dreptul sã ne
arogãm drepturi speciale în Unire sau sã facem o ierarhie a
personalitãþilor Unirii. Mai bine sã spunem cã toþi, în mod egal, am
contribuit la realizarea acelui mare act. Dar un monument al Unirii
s-ar cere la Arad. Eu am pledat pentru el de acum 30 de ani. Ideea
a rãmas, însã, în aer. Noi mereu n-am avut bani, dar alte oraºe cum
este Timiºoara au avut bani. Este doar vina arãdanilor (eu zic aºa
cum spuneau bãtrânii) ºi a celor care au condus acest oraº.
O dovadã de idee uitatã ºi nebãgatã în seamã este monumentul
gândit de Miloº Cristea pe malul Mureºului, lângã Palatul Cultural,
din care s-a fãcut doar scheletul: este vorba despre monumentul
Apelor (astãzi este Monumentul Martirilor Anticomuniºti, pe structura fostului Monument al apelor, n.n.). Zace ºi astãzi acolo. Unii se
întreabã ce este acel stâlp. Este scheletul monumentului ce-l visa
arhitectul Miloº Cristea împreunã cu sculptorul Brudaºcu. Pe el stau
acum înscrise cuvinte obscene, unele în limba englezã, la îndemâna vagabonzilor. Nu înþeleg! Nu ºtiu cât ar costa un asemenea
monument. Dar el îºi avea locul ºi rostul. Iatã cum o idee generoasã
s-a pierdut pe drum!
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Faþadele Aradului crapã de ruºine
Arhitectul Miloº Cristea îºi aminteºte cã în urmã cu câþiva ani
câþiva intelectuali inimoºi înfiinþau Liga pentru Arad. Ea îºi propunea repunerea în valoare a oraºului nostru, a resurselor sale, restaurarea lui arhitecturalã, urbanisticã ºi nu în ultimul rând moralã. Între
timp, dintre fondatorii Ligii au rãmas foarte puþini, iar activitatea ei
s-a stins de la sine mai mult din cauza indiferenþei pe care o gãsea
în majoritatea birourilor de unde trebuia sã vinã decizia. Îºi
aminteºte cã doamna arhitect Chiºbora a fost cea care s-a ocupat
îndeaproape de realizarea studiului pentru reconversia Cetãþii
Aradului. A strâns vechile hãrþi ºi planuri existente la Muzeul
Militar din Bucureºti, iar în strãinãtate a luat legãtura cu un Centru
ce studiazã cetãþile construite dupã stilul Vauban, internaþionalizând problema Cetãþii Aradului. Însã despre proiectul de reconversie a Cetãþii, într-un alt episod al dezvãluirilor, separat.
Astãzi, doar despre restaurãrile din Arad, o problemã complexã
ce nu a fost pusã pânã acum la modul serios.
***
Miloº Cristea – Toþi strãinii care trec prin Arad, mã refer aici
inclusiv la arhitecþi sau – în general – la cei care privesc cu ochi de
specialist oraºul, sunt impresionaþi de frumuseþea lui, dar ºi
decepþionaþi de ruina în care se gãsesc clãdirile.
– Domnule Miloº Cristea, ce atrage atenþia în Arad?
– Puþine sunt oraºele care au atâtea bulevarde somptuoase ºi
strãzi de-o frumuseþe extraordinarã. Strada Episcopiei, de exemplu,
este o stradã plinã de arhitecturã valabilã. Odatã vom vorbi ºi
despre stilurile arhitecturale ale Aradului. Ca o parantezã aº vrea sã
relev, fiindcã meritã, filmul fãcut de Florin Hornoiu ºi Gheorghe
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Lanevski, ambii de la Muzeul judeþean, despre arhitectura oraºului.
Extraordinar! Despre secesionul din Arad, un reflex al academismului. Deºi materialele de construcþie se mai schimbau. Sã revin, însã.
La noi în Arad predominã eclecticul, cu influenþe secesion, baroce,
clasice, romantice. Aradul este un oraº foarte închegat. Toate stilurile se pot citi foarte frumos.
– În ce zone mai pot fi citite?
– O datã, vechiul Arad, închegat în jurul Pieþei Vechi, a „Casei
cu lacãt”. Tribunul Axente era primul bulevard al Aradului, Tribunul
Dobra. Acolo s-a închegat primul stil, sobru. Pe Tribunul Axente se
mai vãd acele acoperiºuri foarte þuguiate, cu frontul foarte îngust la
stradã, care au un iz medieval. Sigur cã faþadele s-au schimbat, dar
structura este aceeaºi. Acolo sunt niºte case excepþionale; în zonã
era ºi vechea Primãrie a oraºului. apoi strada Preparandiei… sunt
izuri ale Aradului arhaic. Sunt niºte subsoluri chiar impresionante.
Lumea puþin ºtie despre existenþa lor. Sunt ansambluri de clãdiri
extraordinare. Numai cã o loviturã de graþie pe care a primit-o Piaþa
Veche este acea staþie electricã de redresare ºi o staþie de reglare
gaze amplasatã în mijlocul pieþei. A fost trântitã acolo, fãrã un
studiu, fãrã nici un fel de noimã. Acea piaþã avea douã fronturi arhitecturale, maltratate ºi masacrate de cãtre fosta ILLA.
– Cum au fost maltratate?
– Ei aveau un sistem, chipurile, de modernizare a clãdirilor. Se
distrugea toatã stucatura clãdirilor. Acolo, de exemplu, în Piaþa
Veche, era o casã goticã foarte frumoasã, de pe care a fost rasã
toatã decoraþia ei ºi a rãmas aºa, un fel de caºcaval. Singura mãrturie arhitecturalã care mai aminteºte de ceva este corniºa, unde se
mai pãstreazã câteva elemente decorative, apoi un balcon superb
ºi portalul de intrare. Restul, totul s-a masacrat. Era un front. Mã
rog, era vechea zonã de bordeluri a Aradului. Dar cu clãdiri frumoase. Toate s-au distrus.
– Care era aºa-zisa modalitate de modernizare a vechilor
clãdiri?
– Prin acea stropire a faþadelor cu mãtura înmuiatã în ciment.
Cum sã vã spun, acest strat de ciment oprea respiraþia zidurilor,

53

Ovidiu Balint în dialog cu Miloº Cristea
fiindcã cimentul este impermeabil. Diferenþele de temperaturã
creazã în ziduri condensul. Dacã zidurile unei clãdiri sunt oprite din
respiraþie, condensul rãmâne în structura pereþilor. ILLA a stropit cu
ciment, iar mai târziu au început sã cadã tencuielile exterioare.
Adicã nu numai cã n-au fost restaurate vechile clãdiri, ci s-au distrus.
– Nu le-am spus arãdenilor ce-ar însemna pentru ei restaurarea oraºului.
– Restaurarea urbanã urmãreºte reumanizarea spaþiilor. Oraºul a
devenit, am mai spus asta în episoadele trecute, inuman din cauza
suprapunerii unor funcþiuni ale sale. Urbanismul natural se dezvoltã
pe seama necesitãþilor ºi nu invers. Era necesarã o unitate comercialã, se fãcea una.
– Cum apãreau aceste necesitãþi, ori cum convingeau ele cã
trebuie percepute ca niºte necesitãþi?
– Iniþial, printr-un comerþ primitiv. Ulterior se cristaliza cererea. În
aceeaºi situaþie suntem acum. Suntem în faza comerþului sãlbatic –
care cu timpul se va cristaliza ºi va primi o formã normalã, civilizatã.
Deocamdatã este pseudo-concurenþa asta, se creeazã acele interese,
mici mafii care au, din pãcate influenþe ºi asupra urbanismului. Se
ocupã spaþii publice, adicã unde merge banul se poate orice.
Deci, restaurarea înseamnã recuperarea acelei ambianþe propice
plãcerii de a trãi în oraº. Pentru cã nu viaþa pe care o ducem noi
astãzi în Arad înseamnã viaþã urbanã. Numai cã ne-am obiºnuit cu
ea. Mergem în strãinãtate ºi descoperim (cicã!) minunea lumii. Ori
noi avem minunea aici, lângã noi. Numai cã acele decenii trecute
ne-au fãcut sã uitãm adevãrata viaþã urbanã.
În regimul trecut s-a pus la un moment dat problema estetizãrii
oraºului. S-au fãcut niºte zugrãveli. Dar ILLA era o întreprindere
centralizatã, casele erau naþionalizate. Iar ILLA ºi-a dobândit acel
stil aparte de simplificare a modernizãrii. Se curãþau profilaturile,
stucaturile, elementele decorative de arhitecturã ºi se fãcea un fel
de ºvaiþer arhitectural. Geamuri simple, faþade simple. Exemple
sunt nenumãrate, iar paguba nu poate fi estimatã.
– Mai pot fi recuperate acele clãdiri, faþade distruse?
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– Ãsta este efortul pe care-l depunem cu aceste vechi fotografii
ilustrate. O clãdire clasicã, academistã este ca fosilele Couvier. Dacã
ai gãsit o vertebrã poþi reconstitui scheletul întreg al animalului.
Dacã eu gãsesc o corniºã sau alt element decorativ, eu pot restaura întreaga faþadã. Asta face parte din ºtiinþa restaurãrii.
– ªtiu cã aþi condus lucrãrile de restaurare la Liceul „Moise
Nicoarã”. Cum aþi reuºit restaurarea?
– Acolo am avut norocul într-o întreprindere de construcþii la
care lucreazã oameni tineri. ªi care au aceastã virtute (aº vrea sã
accentueaz aceasta), întâlnitã la puþine altele cu acelaºi profil,
aceastã dorinþã de a-i reda Aradului nestematele arhitecturale.
„Tehnodomus” se numeºte firma. Aceºti tineri entuziaºti, care se
ocupã acum de restaurarea clãdirii „Westbank” (restaurare condusã
cu noroc de o colegã arhitectã cu mânã de fier, d-na Andronica
Cîmpan), au fãcut un proiect de restaurare aºa cum se face, s-au
refãcut profilaturile, pentru cã toatã faþada a fost distrusã de fostul
constructor. Vechiul constructor a ºi fãcut o corniºã monstruoasã pe
strada Alecsandri, executatã ºi din beton. Firma despre care am
vorbit, fiindcã nu avea muncitori calificaþi în restaurãri, a angajat
muncitori din Bolintin. Aceºtia au restaurat exemplar ºi clãdirea
Liceului „Moise Nicoarã”. Nu am destule cuvinte de laudã pentru
aceºti oameni. Deºi cred cã lucreazã în pagubã. La „Moise Nicoarã”
totul a fost copt, distrus prin metoda despre care am mai discutat,
folositã de fosta ILLA. Acolo am avut, totuºi, noroc ºi cu faptul cã
o mare parte a elementelor decorative erau din ceramicã ºi parþial
trebuia doar plombate.
– S-au început restaurãrile ºi la Palatul Cenad ºi la alte
clãdiri vechi…
– Da, însã, din pãcate restaurarea clãdirilor din centru este… Mai
bine mã abþin… Este o neînþelegere a beneficiarului, adicã statul,
Primãria. O restaurare nu înseamnã o reparaþie capitalã, ci o lucrare
de artã, fãcutã profesional, de cãtre oameni calificaþi… Or, la aceste restaurãri nu s-a fãcut nici un proiect. De exemplu, turla Palatului
Cenad este putregai de sus pânã jos. De fapt toate turlele clãdirilor
din Arad sunt fãcute din lemn, peste care sunt acoperiºurile din
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tablã, ori solzii din ardezie, care au împlinit 100 sau 150 de ani,
apa s-a inflitrat, structura s-a putrezit… Trebuia instituit, în primul
rând, un comandament pentru restaurarea bijuteriilor arhitecturale
ale Aradului. Cum sunt aceste turle. Fãrã aceste turle Aradul nu mai
este Arad. Dacã aceste elemente de o deosebitã valoare arhitecturalã nu sunt respectate, Aradul nu mai face douã parale. Dacã nu
se fac proiecte nu se poate face nimic.
– Cine trebuia sã cearã aceste proiecte?
– Vreau sã vã spun un panseu al lui Leonardo da Vinci. O construcþie are douã pãrþi: una utilitarã, ce aparþine locatarilor (proprietarilor) ºi una esteticã, ce aparþine întregului Univers. De turlele
acestea, ca sã rãmânem la ele, se bucurã tot oraºul. Nu le poþi
pretinde actualilor proprietari sau locatari, majoritatea pensionari,
sã plãteascã sume fabuloase pentru restaurarea lor. Turlele acestea
sunt unice, fiindcã au fost gândite de arhitecþi cu personalitate.
Cum a fost Milan Tabacovici. Acum o serie întreagã de elemente
decorative sunt cãzute sau deteriorate de ani de zile. Aºa cum se
întâmplã la Palatul Neumann. Cu toate cã am propus, ºi nu numai
eu, instrumente speciale pentru restaurare se lucreazã tot la mâna
liberã a zidarului. Este o jalnicã batjocurã, deoarece unde nu se
vrea, nu se vrea. Unde mai este ºi reavoinþã nu se mai poate face
nimic.
– Adicã Primãria trebuia sã cearã acele proiecte de restaurare.
– Sigur cã da! Acuma pregãtesc un memoriu pe care vreau sã îl
înaintez organelor de decizie… iatã o denumire nu prea fericitã.
– Dacã dispare decizia, ori lipseºte, rãmâne organul…
– Aºa este. Aºadar, pregãtesc acel memoriu în care solicit executarea acelor proiecte (în numele Uniunii arhitecþilor), de-a se lua
legãtura întreprinderi de restaurare din strãinãtate (Austria etc.),
fiindcã noi nu mai avem meseriaºi care sã refacã elementele decorative, sã se evalueze acele lucrãri ºi sã vedem dacã nu cumva prin
organismele interstatale (UNESCO, Consiliul Europei º.a.) se pot
obþine finanþãri externe. Fiindcã, sã fim sinceri, acum nu prea mai
avem bani. Bugetul local nu permite acest efort financiar. Însã, sã
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lãsãm sã se deterioreze asemenea valori sau sã disparã este ca ºi
cum din regnul animal ar dispare o specie.
– Ar exista suficiente argumente pentru a convinge organismele internaþionale ºi pentru a obþine aceste finanþãri externe?
– Argumentele solide sunt urmãtoarele: centrul oraºului Arad
(dar nu numai el, ci ºi a altor oraº, cum este Clujul, Oradea, Sibiu
etc.) reprezintã o identitate. Un organism bio-urban unic. Ceea ce
este arhitecturã în Arad nu se mai gãseºte altundeva. ªi nu este
numai un bun al oraºului ºi al þãrii noastre, ci ºi unul al întregului
Univers. Or, aºa cum am spus, dacã nu îl respect ºi nu îl întreþin, se
distruge ºi se pierde pentru totdeauna un element care structureazã sufletul cetãþenilor Aradului. Deocamdatã ne luptãm pentru
pâinea zilei de mâine. Dar va veni ºi vremea normalitãþii, aºa cum
a fost. Eu am fost în toatã Europa. Pe marile bulevarde centrale din
marile oraºe am regãsit Aradul de altã datã. Exact atmosfera de altã
datã… politeþea comerciantului…
– Apropos de politeþea comerciantului, de ce a dispãrut de
la noi?
– Pentru cã s-au inversat niºte situaþii: cumpãrãtorul a ajuns sã
depindã de vânzãtor. Altãdatã vânzãtorul depindea de cumpãrãtor
ºi avea interesul sã aibã clientelã. V-aº putea da niºte exemple
extraordinare…
– Vã rog!
– Am sã dau câteva exemple pentru cã ºi asta face parte din
restaurarea urbanã profundã. Era un ovrei foarte perspicace:
Markuº. foarte cunoscut în Arad. Avea o prãvãlie în Piaþa Avram
Iancu, unde a fost înainte o expoziþie de mobilã. Cu fiul lui Markuº
am fost în echipa de polo a oraºului. Era o prãvãlie care se numea
„Coloniale ºi delicatese”, unde se vindeau tot felul de condimente,
curmale… Avea un miros pe care, parcã, ºi acuma mi-l amintesc.
Markuº avea un vânzãtor numit Romanovski. Închipuiþi-vã o figurã
cu mustaþã a la Erol Flynn, ºtia vreo ºapte limbi. Pilãriþele, dupã
ce-ºi vindeau produsele (zarzavaturi º.a.) veneau aici ºi cumpãrau
mirodeniile. Romanovski le lua pe ºvãboaice pe nemþeºte: „No, Lisi
neni, ce mai face bãrbatul?”. ªi aºa mai departe. Vãzând cã i se dã
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atenþie ºi clienta se simþea altfel, importantã. Adicã aceastã atitudine era tonicã pentru comerþ. Dupã ce a venit noua orânduire,
clienþii au intervenit la conducerea noii cooperative sã fie readus
Romanovski înapoi la acea prãvãlie. Atunci vânzãtorii spuneau
„mulþumesc” cumpãrãtorilor, astãzi se întâmplã invers. Ar fi o
restaurare moralã sã se întâmple ca înainte.
– Tot noi am avea de câºtigat! Dar sã revenim la restaurarea
arhitecturii…
– Da, multe dintre clãdiri ar putea fi recuperate. Însã arhitecþii au
nevoie de un spate financiar. Acolo unde apare nepãsarea, apare ºi
drama. Dacã s-ar fi realizat tot ce am visat eu ºi colegii mei
arhitecþi, am fi avut Aradul ideal. Chiar ºi cu banii care au fost.
Fiindcã înainte erau ºi bani. Dar a fost mai importantã lupta pentru
fotolii, a acelor umplutori de haznele. Au fost ºi oameni cinstiþi în
conducerea oraºului cu care era o plãcere sã lucrezi. Ca ºi acuma.
Dar ºi acuma umplutorii de haznale se învârtesc prin canalele albe
ale legilor morale. Au stomac mai bun…
– Aradul este acum invadat de mahala…
– Mahalaua este o veche concepþie balcanicã, orientalã. Era în
localitãþile suburbane care se înglobau în oraº. Ele purtau amprenta
semiruralã. Mahalaua aparþine istoriei.
– Dar aºa a devenit cartierul de pe malul Mureºului, de la
P-þa Romanã pânã în Faleza Sud - Alfa…
– Da, acela a devenit o mahala. Dar se poate revitaliza ºi am mai
spus cum. Însã atunci când, spre exemplu, comerþul se va extinde
firesc, când în centrul oraºului vor fi doar marile magazine, cele de
lux, viaþa socialã a arãdenilor va reintra în normal. Lumea se va
obiºnui sã nu mai parcurgã kilometri întregi pentru a-ºi face
cumpãrãturile.
– La un moment dat, prin anii optzeci s-a renovat Piaþa
Avram Iancu…
– Da. Însã acum toate casele se albesc. Am þinut ca Liceul
„Moise Nicoarã” sã fie alb, aºa cum aratã documentele. Toate marile instituþii trebuie sã aibã o culoare deschisã. Cum este Primãria
ºi ansamblul dimprejur, care era de culoare albã. Dar asta nu
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înseamnã cã tot oraºul trebuie sã fie alb, aºa cum se-ntâmplã acum.
Teatrul, „Crucea Albã” („Ardealul”), Catedrala Catolicã (cu acea
copie dupã Piéta a lui Michelangelo, pe care o avem aici la Arad)
meritã sã fie albe. Sobre. Celelalte clãdiri pot fi de o coloristicã ºi de
un pitoresc deosebit.
– Restaurarea clãdirilor din Piaþa Avram Iancu a fost un
reuºitã?
– Da, însã a fost doar una de faþade. O adevãratã restaurare
urbanã intrã în profunzime. Or, acolo planºele sunt din lemn
putred, instalaþiile curg, apartamentele nu mai corespund cerinþelor contemporane. În Piaþa Avram Iancu una dintre clãdiri (cea
verde, care la parter are un magazin de obiecte casnice) s-a
restaurat impecabil. Sculptorul Vitroel ºi cu arhitecta Mihailovici au
restaurat toatã decoraþia de secesion dupã o fotografie. Acolo ILLA
a tuns toate elementele decorative. Este un exemplu de restaurare.
Dar o restaurare trebuie sã þinã cont ºi de o refuncþionalizare a
spaþiilor, conform cerinþelor contemporane, adicã reintroducerea
obiectului de arhitecturã în viaþa contemporanã. Acolo unde interiorul este foarte valabil el trebuie restaurat aºa cum a fost. Cum, de
exemplu, sunt cele douã farmacii, de pe strada Eminescu, colþ cu
strada ªtefan Cicio Pop, cu un mobilier ºi un interior ce meritã toatã
consideraþie, iar apoi farmacia de la Podgoria. Nu ºtiu dacã sunt trecute printre monumentele istorice. Ar fi mare pãcat sã se distrugã.
Din pãcate am observat cã feroneria de la uºã s-a deteriorat, s-a
schimbat. noi, arãdenii, nu avem nici catedrale gotice, nici ruine
romane, nici vestigii medievale, dar avem aceste bijuterii. Sunt mai
noi, dar sunt ale noastre, valoroase, ºi ne fac mândri cã suntem
cetãþeni ai oraºului Arad.
– Au început sã disparã foarte multe din aceste elemente
decorative ale clãdirilor, balustrade, vitralii…
– Ah, da… Aº putea sã vã arat clãdiri de-o frumuseþe extraordinarã. Orice mic element decorativ dispãrut este o mare pierdere…
Bine, mai intervine ºi acea restaurare moralã despre care am
vorbit. Fac o parantezã. Când am lucrat la hotelul „Astoria”, unul
din marii cofetari ai Aradului, pensionar, a venit sã mã roage sã
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intervin ca sã fie angajat la noua cofetãrie. Acesta era Boian. Vestit
pentru tortul rusesc, cum nu ºtia sã facã nimeni, îngheþate, ºuhaida
(adusã în Arad de la meºterul lui din Ungaria), castane cu friºcã…
Vroia sã înveþe niºte tineri reþetele sale unice… Când mâncai produsele fãcute de el simþeai de fiecare datã o surprizã: îngheþatele
lui, vai de mine, nu ca îngheþatele de acum cu chimicale, cã mi se
ºi rupe inima pentru sãracii copii. Nu l-au angajat pânã la urmã. A
murit cu toate reþetele. Mã rog…
Deci, modul în care este pusã acum pe tapet restaurarea… Am
auzit de exemplu de acea decizie prin care comecianþii sunt obligaþi sã renoveze faþadele. Pânã în toamnã, într-un an. Nu vã
supãraþi, asta mi se pare o aberaþie. Adicã nu s-a fãcut nimic 50 de
ani, ba s-a ºi distrus iar acum îl obligi pe comerciant s-o facã
într-un an. În loc sã fie lãsaþi sã prindã putere ºi sã ne facã nouã viaþa
mai fericitã, îl oblig acum sã facã ce n-am fãcut eu în jumãtate de
secol. Se putea face altfel. În 3-5 ani. Astfel ca într-un timp omenesc valabil, comerciantul sã comande un proiect profesional de
restaurare (împreunã cu locatarii), dar nu într-un an. Or, acum se
lucreazã fãrã proiect ºi iese o treabã, de-asta, meºteºugãreascã, fãrã
nici o legãturã cu arhitectura. Dupã realizarea proiectului sã înceapã
restaurarea, urmãritã de o comisie specializatã. Nu sã se balige, mã
scuzaþi, acolo pe clãdiri orice intervenþie. Aºa nici unul nu va face
nimic pentru cã n-au bani. Pentru o restaurare trebuie un timp
raþional. Nu sã faci un asemenea pitpalac aºa cum este cel ce s-a
fãcut la clãdirea Direcþiei Muncii. Nu ºtiu cine face asemenea
greºeli. N-am cuvinte pentru culorile alea. Mai ales cã au statui
acolo, din piatrã, peste care s-a dat cu zugrãvealã. Aºa ceva nu-i
permis.
***
Rãmânem înþeleºi pentru miercurea viitoare, pentru a continua
acest serial de interviuri. Cu toate cã s-au gãsit voci sã spunã cã
aceste dezvãluiri nu prea au valoare. Este adevãrat cã ideile au fost
întotdeauna mai puþin valoroase decât un somn bun, dupã o masã
copioasã. Cred cã s-a dormit, totuºi, suficient.
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Comoara cetãþii n-a fost încã descoperitã
Cu câteva minute înainte de a ajunge la arhitectul Miloº Cristea,
plecase de la el doamna Lucia Chiºbora, cea care este acum sufletul
reconversiei Cetãþii Aradului. Zeci de fotografii ilustrând vechi planuri
ºi imagini ale Cetãþii stau pe masa lui Miloº Cristea. Îmi aratã ºi un
studiu pentru reconversia Cetãþii întocmit de un colectiv din care fac
parte inginerii Adrian Niþu, arhitectul Bogdan George Drig, inginerul
Francisc Carol Steiu, economist Daniela Vârzan, tehnician Gavril
Tumo, arhitect Miloº Cristea ºi condus de arhitectul Gheorghe
Seculici ºi arhitect Elisabeta Cosma. Construitã între anii 1763-1783,
Cetatea Aradului a fost fãcutã din cãrãmidã transportatã din mânã în
mânã, de la Jimbolia pânã la Arad. O cãrãmidã, se spune în studiu,
ajungea la destinaþie în 24 de ore. Noua Cetate (vechea fiind în locul
actualei zone a Cãii Romanilor) a jucat mai mult rolul unui penitenciar pentru revoluþionarii din secolul XVIII ºi XIX decât unul militar.
Treptat, de la sfârºitul secolului al XIX-lea, Cetatea ºi-a pierdut interesul militar rãmânând o simplã cazarmã. În primul rãzboi mondial a
funcþionat chiar ca lagãr de concentrare al armatei austro-ungare,
pentru ca dupã al doilea rãzboi mondial sã adãposteascã trupele
ruseºti, se mai spune în studiu. Acum ar putea deveni un important
centru urban ºi turistic. Un vis, ce pare la prima vedere o utopie.
Miloº Cristea – Cetatea a reprezentat pentru toate generaþiile de
arãdeni o fascinaþie. Iar pentru arhitecþi este aur. Mai ales pentru cã
este completã.
– Adicã nu este alteratã de dezvoltarea oraºului.
– Exact! Pentru cã majoritatea oraºelor din Europa s-au dezvoltat
din interiorul cetãþii. La noi, în Arad, datoritã buclei Mureºului,
Cetatea s-a pãstrat.
– Din câte am înþeles, erau proiecte mai vechi pentru reconversia ei.
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– Da. Încã din anii ’50-’60 am fãcut schiþe, memorii pentru
comisia monumentelor, primãrie ºi aºa mai departe, întocmite de
Institutul de proiectãri de atunci. Am cãutat sã sensibilizãm puterea
de atunci pentru aceastã reconversie, însã era foarte greu.
Dupã Revoluþie am mai putut intra în Cetate. Înainte era un
secret ºi un plan de cooperativã.
– Apropos de perioada de dinainte. Dupã cele câteva
episoade ale interviului pe care ni-l acordaþi s-au gãsit voci
care sã se întrebe ce urmãriþi prin aceste dezvãluiri. O funcþie?
ªi, de ce n-aþi realizat înainte toate aceste proiecte?
– Ah, nu! Nu vreau nici o funcþie. ªi, din pãcate, înainte de revoluþie nu eram deloc ascultaþi. Bulevardul Revoluþiei, Mureºul ºi
Cetatea sunt axele de compoziþie ale Aradului. Motivul pentru care
mã zbat cu aceste probleme constã în faptul cã nimeni nu le acordã
importanþã, nu le pune pe tapet. Înainte de a trece în eternitate…
– Sper sã fie cât mai târzie aceastã trecere…
– Ha, ha! ªi eu sper. Vorba lui Pãstorel, „îºi ia prinosul Caron, dar
mai cu încetul”. Un arhitect la vârsta mea este un depozitar de
informaþie. Cred cã asta este foarte important. Pânã acum s-au tot
fãcut ºi se mai fac gafe urbanistice peste care eu, ca arhitect pasionat, nu pot trece cu vederea. Nu pot rãmâne indiferent la mutilarea
Aradului, la imposturã, la degradarea funcþiunilor oraºului. Am fost
educat ºi cu o anumitã responsabilitate moralã pe care o am faþã de
populaþie.
– Care nu mai existã acum.
– Care nu mai este datoritã unor interese oculte, personale. Am
mai vorbit despre umplutorii de haznale care chinuie Aradul. Un
arhitect nu poate rãmâne indiferent. Rezervele Aradului trebuiesc
salvate. Mã bucur dacã prin informaþie ajut la salvarea oraºului. O
nespusã bucurie am avut când tinerele arhitecte de la ADAR, d-na
Lucia Chiºbora ºi domniºoara Andreea Ora au adunat un material
extraordinar despre Cetate. Acea perspectivã a Cetãþii pe care aþi
ºi publicat-o în ziar numai un nebun ca mine o mai face. Sunt foarte
bucuros cã arhitecþii tineri preiau ºtafeta de la generaþia mea, în
privinþa reconversiei Cetãþii. Mai ales cã acum se poate studia fãrã
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restriºte Cetatea. Înainte nu ne-au lãsat nici s-o fotografiem din
avion… Însã, poate cã am supãrat, fiindcã cei tineri poate n-au
curajul sã punã atât de agresiv aceste probleme grave ale Aradului.
Eu vreau ca ele sã ajungã la urechile celor din administraþie,
sperând cã îi voi putea convinge sã reia tradiþia lui Pericle ºi a lui
Lorenzo de Medici. Adicã sã fie acei înþelepþi care sã adune în jurul
lor toatã materia cenuºie a Aradului ºi sã facã oraºul frumos, aºa
cum cei doi au fãcut Atena ºi respectiv, Florenþa.
– Sã revenim la problema reconversiei Cetãþii.
– S-a creat o societate Ecosuverture, patronatã de UE ºi ADAR
care este coordonatorul proiectului în cadrul aºa numitului
DEMCON. Adicã proiectul de demilitarizare ºi reconversie a acestor spaþii degradate, reîncadrarea lor în circuitul civil. Dacã în
Finlanda, Grecia, Estonia ºi Polonia a fost mai simplu, la noi problema este mai complexã. Avantajul cã militarii se aflã în cetate a
constat în aceea cã au pãstrat-o, iar dezavantajul este cã Aradul a
fost vãduvit de aceastã cetate. Acum este de rezolvat ºi problema
construirii acelor spaþii în care sã se mute unitatea.
– Argumentul acesta l-a adus ºi Ministerul Apãrãrii. Ne
mutãm mâine dar daþi-ne bani sã construim altã unitate. Este
chiar aºa o problemã?
– Acum, eu, ca un civil – vorba lui Sveik – imbecil, mã gândesc,
totuºi cã cetatea este foarte vulnerabilã la ora actualã. Poate
greºesc, însã ea poate fi neutralizatã uºor. ªtiu cã atunci când am
fãcut sistematizarea oraºului Lipova, acolo era un tancodrom care,
am înþeles cã este pãrãsit. Acolo existã toate dispozitivele pentru
activitatea militarilor. Mutarea militarilor este, ce-i drept, o problemã administrativã. Administraþia trebuie sã gãseascã acele spaþii
pentru militari. Sunt atâtea cãmine… hale pãrãsite… Adicã ar fi
posibilitãþi, cu un pic de voinþã. Zona de prefabricate, pãrãsitã ºi
ea… De fapt, chiar în PUD (Planul Urbanistic de Dezvoltare) este
prevãzutã o zonã militarã în nordul oraºului. Prevãzutã ºi aprobatã.
La recenta ºedinþã a Ecosuverture s-a venit cu o propunere extraordinarã: ca acele spaþii nefolosite de militari ºi aflate în administrarea Primãriei sã fie concesionate. Se pot amenaja extraordinar.
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Am mai vorbit despre o posibilã mare discotecã pentru tineret,
care se poate face într-una din cele ºase cazemate. Se pot face
spaþii sportive… Pentru cã sã ºtiþi cã Sala Polivalentã nu satisface
necesitatea oraºului. Ar mai fi nevoie de încã cinci. Într-un oraº de
50.000 de locuitori, în Anglia, erau trei sãli polivalente. Sigur cã
acele cazemate pot fi preluate cu mare grijã ºi cu acceptul unitãþii.
Amenajãrile n-ar consta în mari investiþii. Sunt atâtea spaþii industriale pãrãsite, acolo.
– Haideþi s-o spunem direct: ce ar însemna pentru Arad
reconversia acestei cetãþi?
– O datã, un bun extraordinar urbanistic. Devenind un centru
universitar, un centru administrativ. Avem acolo o piaþã centralã
mai mare ca acea a Primãriei, o catedralã, un fost spital ce poate fi
revitalizat. Plus acele spaþii imense ale clãdirilor… Este problema
întocmirii unui studiu dupã ce noi, civilii, vom „cuceri” cetatea.
Cetatea Aradului poate fi introdusã în circuitul internaþional.
Deja s-a internaþionalizat problema. Oaspeþii noºtri, ai acestei societãþi Ecosuverture, au fost impresionaþi de valenþele cetãþii. Pentru
cã foarte puþine exemple de acest gen sunt în Europa. Mai exiostã
o cetate la Novi Sad, doar un fragment, trasformatã extraordinar.
Ar merita o dezbatere în public a proiectului de reconversie a
cetãþii.
– Proiectul pare, însã, în ochii multora, o utopie. Credeþi cã
el ar putea deveni interesant pentru arãdeni?
– Eu cred cã omul care are un ideal politic de a deveni primar
sau prefect nu se poate detaºa de aceastã problemã vitalã a
Aradului. Deocamdatã nu se prea ºtie ce este dincolo de ziduri.
Cetatea poate readuce arãdenilor acea bucurie de a trãi, despre
care am mai vorbit. Arãdenii trebuie sã ºtie asta. Trebuie sã ºtie cã
hotãrârea de a avea un oraº frumos stã în mâinile lor. Dacã lumea
ar vedea ce este acolo, în cetate, cu ce efort s-a fãcut – care astãzi
nu ºtiu dacã ar mai fi posibil – ar rãmâne uimitã. Am mai spus-o,
este o curte de peste 20 de hectare, ce poate deveni o mare piaþã
urbanã. Sunt cele douã cazãrmi, fiecare cât Liceul „Moise Nicoarã”.
Este complexul ecleziastic… Totul se poate restaura. Poate deveni
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un centru social vital pentru Arad. Se pot amenaja amfiteatre, construcþii provizorii, centre de afaceri… Lumea este atrasã de aceastã
cetate. Este un spectacol vizual extraordinar. Totul poate fi
funcþionalizat. În detaliu e mai greu sã spun ce s-ar putea face
acolo. Amãrâta noastrã de populaþie urbanã, din care facem ºi noi
parte, a uitat sã-ºi trãiascã prezentul. Am mai povestit, nu? Cetatea
poate deveni locul pentru petrecerea timpului liber al arãdenilor.
Pentru cã este normal ca dupã orele de serviciu, omul sã-ºi refacã
forþele. Cetatea poate face parte din acel parc al Aradului pe care
încã nu-l avem. Acolo pot fi amenajate cluburi. Adicã trebuie sã ne
recîºtigãm bucuria de a trãi. Or, aceste lucruri trebuie sã le pregãtim de acuma. Lumea nu ºtie, de exemplu, cã pe locul ºtrandului
era un hipodrom, cu gradene. De fapt, în Arad erau vreo cinci sau
ºase manejuri pentru cãlãrie. Din pãcate aceastã modalitate de
petrecere a timpului liber se pierde. ªi în cetate erau manejuri în
perioada interbelicã. Civilii aveau acces. De-aceea este foarte
importantã pregãtirea unei societãþi normale. De-asta vreau sã sensibilizez. Pentru cã acum se întâmplã lucruri grave.
– S-au întâmplat ºi în cetate?
– Sigur. Unde a fost înainte „Fructexport” s-a încercat realizarea
unei ciupercãrii. Era o dramã pentru oraº, fiindcã devenea o zonã
industrialã. Se poate vedea cã o bunã parte dintr-o cazematã s-a ºi
spart pentru a putea accede camioanele: S-a ºi construit o halã
acolo care a alterat cetatea. Or, documentele aduse de la arhiva de
rãzboi de la Viena, de la Muzeul Militar din Bucureºti pot constitui
bazele de studiu pentru reconversia cetãþii. Chiar încet-încet. S-au
mai alterat altã pãrþi din cetate. Ruºii, când au stat acolo, au amenajat poligoane de tragere, s-a tras ºi cu tunul în unele ziduri. Se
mai pot face proiecte de restaurare, care le poate realiza „Proiect”
S.A. Însã ele trebuie solicitate.
– Reconversia cetãþii i-ar putea da arãdeanului ºi o altã perspectivã urbanã…
– Lumea nu cunoaºte ce efect prihologic are asupra cetãþenilor
un oraº. Am avut privilegiul ca în 15 ani sã trãiesc jumãtate din ei
în Timiºoara, iar cealaltã jumãtate în Arad. Am fost implicat în prob-
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leme de urbanism în ambele oraºe. Este o experienþã extraordinarã
sã vezi diferenþa dintre douã oraºe. Aceastã deschidere extraordinarã pe care o are (acest element excepþional al naturii) a creat o
deschidere ºi în urbanismul nostru. Bulevardele, strãzile, au o
deschidere psihologicã extraordinarã. Care în Timiºoara o gãseºte
fragmentar. La fel în Oradea. Aradul este caracterizat prin simplitate ºi deschidere. Care, chiar fizic a creat ºi deschiderea sufleteascã
a arãdenilor. Aici arhitectura este mai temperatã, mai cuminte
decât în Timiºoara. Bine, Aradul este ºi un oraº mai nou. Aceastã
deschidere a Mureºului a creat o psihologie aparte a populaþiei. A
creat acea generozitate sufleteascã pe care arãdeanul o are. Zicala
„tãt Banatu-i fruncea” sau zicerea bãnãþeanului „no, cu ce te lauzi”
nu se potrivesc arãdeanului. Arãdeanul este mult mai generos.
Aici, Mureºul a creat un fel de pandantã a Deltei Dunãrii la scarã
mai micã. Cucerirea Cetãþii, care se aflã în inima oraºului…
– Ar putea sã fie, fiindcã încã nu este.
– Da, sigur. Nu se pot lega încã cele douã unitãþi urbanistice ale
Aradului.Dacã cetatea ar fi funcþionalizatã poþi trece ca pieton din
Micãlaca în centru. Or, acum, fiind la prima generaþie de autoturisme, apelãm la ele sufocând reþeaua stradalã. Este un lucru extraordinar cã din orice punct al oraºului se poate ajunge cam în acelaºi
timp la cetate. În zonã poate fi ºi parcul oraºului. Cetatea va fi un
element al parcului, altul fiind ºtrandul. Se poate construi acolo
centrul olimpic, oraºul copiilor pe care încã nu-l avem. De altfel,
realizarea parcului este prevãzut în PUD la sud de cetate. Iar într-o
lume normalã o necesitate se realizeazã.
– Am mai vorbit despre dezinteresul arãtat de administraþia
localã pentru problemele urbanistice ale Aradului dar ºi faþã de
sesizãrile sau semnalele de alarmã pe care le trag cei ca dumneavoastrã. V-aº propune o comparaþie, pentru cã aþi fost subalternul lui Rafiroiu, fostul arhitect-ºef al oraºului. Cum era
perceput el de autoritãþi faþã de arhitecþii de acum?
– Cu totul altfel. Bine, atunci când a fost el arhitect-ºef, în perioada interbelicã, toate vãrsãmintele mergeau la bugetul local. Asta
înseamnã putere localã! Nu ca acum. Pânã când nu ieºim din
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viesparul ãsta de funcþionãrie de la centru, care n-are nici un
interes sã se destrame, nu vom putea face mare lucru în Arad.
Bugetul trebuie fãcut aici.
– Reconversia cetãþii ar putea fi un motiv pentru solicitarea
unui buget mai mare pentru Arad?
– Sigur cã da! Pentru cã de-aici ar putea beneficia ºi Bucureºtiul.
Nu-nseamnã cã prin reconversia cetãþii fac Republica Arad. V-am
mai spus cã în cetate se pot face lucruri extraordinare ºi care nu vor
fi doar de interes local, ci ºi naþional. Chiar, internaþional. Avem
aceastã comoarã de care nu ºtim. În primele proiecte legate de
cetate am propus, în naivitatea mea, chiar un turn de televiziune.
De acolo s-ar putea oferi o fantasticã panoramã a oraºului. De fapt,
aceastã idee a stat ºi la baza proiectãrii acelui restaurant de la
ultimul etaj al hotelului „Astoria”. Într-un oraº de câmpie n-ai de
unde admira ºi contempla perspectiva, decât de pe clãdirile înalte.
ªi nu cred cã ideea turnului este chiar atât de naivã.
Dar fãrã un buget local puternic, cum am mai spus, nu mai
putem face nimic. Înainte de Revoluþie am vãzut cum se rezolvau
problemele de buget. Cu plocoane. Cu portbagaje pline. Dacã
hotelul „Astoria” este din marmorã se datoreazã acelor „ofrande”
care ajungeau la diverºi miniºtri. Aºa era sistemul. Prost, dar
funcþiona. Acum banii nu prea mai ajung în Arad la buget. ªi vã
spun, neîntreþinerea unei strãzi, nerepararea ei se întinde ca o septicemie. Pierzi controlul. Devine o boalã de sistem. Aradul suferã
deja de o boalã de sistem. Aceste probleme poetice ºi frumoase
despre care vorbim noi foarte greu mai pot fi rezolvate. Însã, ce
este mai grav este cã problemele Aradului nici mãcar nu sunt
cunoscute.
***
Îmi pare rãu cã nu se poate prezenta integral proiectul de reconversie a cetãþii realizat de „Proiect” S.A. Poate, dacã tot nu reuºim
sã mai trezim din somnul adânc administraþia localã, mãcar sã
puteþi visa frumos alãturi de cei ce l-au conceput. Rãmâne pe miercurea viitoare, cu un alt episod al interviului.
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Proasta amplasare a zonelor industriale
a otrãvit oraºul
Înainte de a reîncepe dialogul nostru, de aceastã datã pe tema
amplasãrii nocive a unor obiective industriale în municipiul Arad,
arhitectul Miloº Cristea mã duce într-o camerã a apartamentului sãu
de la ultimul etaj al blocului în care locuieºte sã îmi arate un apus
de soare superb. De la înãlþime oraºul este impresionant, spectaculos. Mai ales în acea luminã roºieticã. Arhitectul Miloº Cristea
deschide o planºã ce ilustreazã schiþa planului urbanistic general al
Aradului, indicându-mi posibilitãþile de dezvoltare a zonelor
industriale ale oraºului de care nu se mai prea þine seama.
Arãdenii perioadei interbelice au pornit o luptã furibundã cu
autoritãþile de atunci pentru interzicerea amplasãrii Fabricilor
„Teba” ºi „Czettel” în cartierul de vile din Cetatea Veche (actuala
zonã a Cãii Romanilor). Iatã cum suna protestul lor, rãmas fãrã nici
un rãspuns sau vreo rezolvare în favoarea locuitorilor acelor zone,
adresat prefectului ºi primarului de atunci ºi publicat în numãrul din
17 februarie 1938 al ziarului „Timpul provinciei”: „Cartierul a rãmas
complet izolat cã nu mai este posibilã nici-o circulaþie cu trãsurile ºi
deci nici-o zidire. Apoi altceva care a devalorizat acest cartier mai
este ºi un canal prin care se scurg toate murdãriile, acidele ºi gazele
fabricii «Teba» care, în timpul nopþii, câteodatã ºi ziua, produc o
putoare insuportabilã (…) Ce are de zis la toate acestea serviciul
Tehnic al Primãriei care trebuia sã prevadã urmãrile extinderii celor
douã fabrici, atunci când le-a acordat permisiunea?”. Primãria n-a
avut atunci nimic de zis faþã de proasta amplasare a unei fabrici din
cauza cãrora cartierul suferã ºi acum.
Acum apar alte amplasãri dureroase ale obiectivelor industriale,
cu efecte greu de prevãzut în viitor. Arãdenii de acum nu mai au
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de înaintat proteste. Iar dacã schiþeazã vagi împotriviri, totul
rãmâne ca în trecut, la nivelul sesizãrii. În vreme ce calitatea vieþii
lor scade vizibil cu ochiul liber.
***
Miloº Cristea – Aº vrea sã vorbesc puþin despre aceastã funcþiune de bazã a oraºelor.
– Adicã industria.
– Exact! În general, oraºele au un profil bine determinat, unde
toate funcþiunile de bazã (industrie, locuinþe, zone verzi, social-culturale etc.) sunt într-un echilibru stabil.
– Aºa trebuie sau aºa ar trebui sã fie?
– Aºa ar trebui. Însã de multe ori, din cauza dezvoltãrii industriale, cum la noi a fost perioada ultimelor decenii, precum ºi a
maºinismului, au dus la perturbarea unor funcþiuni ale oraºului,
armonia generalã. Am mai vorbit despre dezvoltarea maºinismului,
a circulaþiei pe veche reþea stradalã a oraºului, suprapunându-se
peste agorele sociale, peste zonele de promenadã. Oraºul a
devenit, cu timpul, incomod. Aºa s-a întâmplat ºi în marile zone
industriale din Europa, urmând migrarea cetãþenilor spre periferii ºi
zone mai liniºtite ºi formându-se marile zone rezidenþiale.
Dezvoltarea industrialã este promotorul societãþii. Însã, mai ales în
ultima perioadã, aceastã dezvoltare a luat proporþii nebãnuite. De
exemplu, multe dintre cele afirmate de Alvin Töfler în „ªocul
viitorului” sau de Mircea Maliþa nu mai sunt valabile. Maliþa se
întreba, cu referire la viitor, oare ce va mai fi interesant: sã am un
buchet de flori sau sã am cristale savante în casã? Apoi, eu vreau
sã vã spun cã prefer florile. De fapt în strãfundurile sufletului fiecãrui
om este acel paradis, microparadis, visat. Acea cãsuþã cu grãdinã,
cu piscinã… Este un atavism ancestral al Edenului, al paradisului
pierdut. Or, de multe ori, pustietatea unor oraºe industriale, te
duce cu gândul la acea grãdinã, legatã de ideea eternei fericiri.
Sigur cã tehnologia ar trebui sã fie ajutor în dezvoltarea personalitãþii noastre. Din pãcate, însã, nu se întâmplã aºa.
– Aþi spus într-un episod trecut al dialogului
nostru cã
dezvoltarea industrialã a Aradului s-a
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fãcut, în timpuri apuse, dupã necesitãþi. Dar acum?
– Înainte sã vã rãspund direct la întrebare aº vrea sã vã spun câte
ceva despre o zonã, o platformã industrialã. Comasarea mai multor
fabrici are, în primul rând, un avantaj tehnico-economic.
Por folosi în comun diverse utilitãþi. Adicã existã acea „cooperare” sã-i spunem, care în final are efecte ºi în preþurile produselor.
Legea de dezvoltare a platformelor industriale este statutatã de
multã vreme.
Sigur cã existã multã filosofie în organizarea platformelor: una cu
o densitate mai mare ºi una care presupune o densitate afânatã,
intercalatã cu zone verzi. Pentru cã s-a constatat cã în zonele industriale cu acea densitate afânatã, presãrate cu spaþii verzi,
productivitatea muncii este mult mai ridicatã. Adicã o ambianþã
arhitecturalã ofertantã ºi tonicã poate avea efecte extraordinar de
benefice asupra productivitãþii muncii. ªi nu numai atât! Inclusiv
traseul pe care-l face muncitorul pânã la uzinã. Dacã este un traseu
cu ambianþã plãcutã, tonicã, are efecte pozitive. Astea sunt lucruri
cunoscute pentru urbaniºti.
– Adicã indispoziþia cu care ajungi astãzi la serviciu începe
cu aglomerarea din tramvai, apoi cu grija zilei de mâine, murdãria oraºului…
– Da, întocmai! Toate îþi lasã în suflet o cenuºã amarã. Toate
aceastã atmosferã gri a oraºului indispune. Sigur cã grija zilei de
mâine este cea mai dureroasã.
Acum, arhitectura industrialã, prin grandoarea construcþiilor
sale, spectaculozitatea dispozitivelor ºi aºa mai departe, pot contribui la arhitectura oraºului. De-aceea rolul urbanistului este foarte
important. Am avut prilejul sã particip la sistematizarea zonelor
industriale ale Aradului.
– Cum s-a fãcut?
– A fost ºi este un adevãrat haos! Felul cum s-au lotizat, cum
s-au împãrþit loturile. A fost o dezvoltare sãlbaticã. Dacã aþi vedea
ce forme au, ce drame provoacã aceste platforme industriale…
Formele pe care le-au luat unele platforme sunt pur ºi simplu o
bãtaie de joc la adresa cetãþenilor.
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– De ce nu le spuneþi pe nume?
– De exemplu, zona industrialã Nord. De la UTA pânã la fabrica
de mobilã. Mi-e greu fãrã o schiþã sã vã explic, însã vã daþi seama
la ce zonã mã refer. Nu este o ordonatã lotizare, în careuri raþionale
ci s-a ocupat terenul dupã cum s-a dezvoltat fiecare fabricã.
Tentacular, dezorganizat. Or, administraþia (ºi aici aº vrea sã precizez cã nu este vorba neapãrat despre cea de acum, pentru cã în
doi ani nu prea putea sã facã mare lucru pentru Arad) de-a lungul
deceniilor ar trebui sã fie foarte atentã cu dezvoltarea zonelor
industriale ale oraºului, foarte importantã, cum am mai spus.
În urbanismul natural dinainte a fost o foarte raþionalã amplasare
a lor. Au fost ºi atunci excepþii ce au provocat rãni oraºului, cum
este cazul amplasãrii fabricii „Teba” în cel mai preþios cartier al
Aradului.
De modul de amplasare a acestor zone industriale depinde ºi
armonia funcþiunilor oraºului, legate între ele fãrã sã se perturbe.
Alta era imaginea pe care am pãstrat-o despre Aradul de la
începutul celui de-al doilea rãzboi mondial, când era unul dintre
marile oraºe ale þãrii, pe locul doi la industrie (textilã, alimentarã,
mobilier, de vagoane etc.). Toate erau, atunci, comasate în zona
de nord, separate frumos de oraº prin Pãduricea Aradului, care era
un imens spaþiu verde. Ceea ce se vede astãzi este o falsã imagine
a fostei Pãdurici. Chiar fabrica de vagoane, prin extindere, a ocupat
jumãtate din Pãdurice. Apoi „Tricoul Roºu”… Adicã dezvoltarea
necontrolatã a industriei a avut un efect negativ. Însãºi Calea Aurel
Vlaicu este o magistralã industrialã.
– Platforma de industrie alimentarã a fost bine amplasatã la
limita cartierului Aurel Vlaicu?
– Da. Însã aici vreau sã vã spun ceva. Încã din anii ’50 ne-am chinuit sã scoatem vechea Fabricã de zahãr din centrul Aradului ºi sã
o mutãm, pentru cã era în centrul oraºului. Altã fabricã ce trebuia
scoasã afarã era „Cuetl”, o fabricã de furnituri. Mai în spate era fabrica de gaz, în acelaºi cartier. Tot acolo era ºi o platformã de prefabricate a italienilor Rossi ºi Pelegrini care fãcea tuburi de
canalizare. Mai era ºi o turnãtorie, pe malul Mureºului, în zona
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Micãlaca. Ne-am luptat atunci, la sfârºitul anilor ’50 sã convingem
autoritãþile sã scoatã din oraº aceste fabrici. Ele erau amplasate pe
cele mai preþioase zona ale oraºului. Vã daþi seama cã Mureºul
curge pe direcþia Est-Vest, cu soarele în faþã, adicã este o orientare
extraordinarã, naturalã pentru un cartier de locuinþe.
Din pãcate, administraþiile trecute, în loc sã amplaseze acolo
poezia Aradului, au amplasat fabrici. Pânã la urmã am reuºit sã le
scoatem din oraº. Însã au apãrut alte drame.
– Adicã, în znele de locuinþe nu se acceptã amplasarea unor
obiective industriale?
– Se admit. Dar cu un anumit profil. În primul rând, sã nu fie
poluante, sã nu aibã trafic greu, sã fie mai ales cu profil feminin.
Adicã, gospodinele care au atâtea treburi, sãracele, sã fie aproape
de obiectivul respectiv. Pot fi mici ateliere pentru deservirea
populaþiei. Dar nu industrie. Cum se întâmplã acum. Este dureros.
Este o pecingine… De exemplu ce s-a întâmplat cu fabrica de
zahãr, cea nouã. Decenii de-a rândul ne-am luptat sã o scoatem pe
cea veche din oraº. Noi arhitecþii, urbaniºtii ºi cu conducerea
oraºului. Am reuºit sã o scoatem din acea zonã preþioasã a oraºului
care este malul Mureºului. Am reuºit chiar sã pãcãlim organele centrale ale administraþiei, de la Bucureºti. Care întotdeauna ne obliga
la niºte chestii… Vã fac o parantezã. De exemplu, la blocul
„Libelula”, pe care tot eu l-am proiectat, erau prevãzute balcoane
pe toatã lungimea etajelor. Am vrut sã gãsesc o cadenþã pe bulevard, din acele accente „Astoria”, blocul „Libelula” care trebuiau sã
fie elemente de surprizã, sã nu afecteze arhitectura veche a
oraºului. De-aceea s-au fãcut ºi aºa retrase de la linia bulevardului.
Am vrut sã fac acele balcoane, am avut toate avizele, dar a trebuit
sã merg ºi la Bucureºti. Acolo mi s-a spus sã scot toate balcoanele,
pe lungimea etajelor. Aºadar, din cauza unui imbecil de funcþionar
de la Bucureºti, blocul nu mai are balcoane. Or, balconul are o anumitã funcþiune. Vorbesc de cel adevãrat nu despre astea de un
metru. Erau prevãzute în structura balconului chiar niºte jardiniere.
Aºadar, ca sã revin, am reuºit sã pãcãlim de aceastã datã ºi
Bucureºtiul în problema mutãrii fabricii de zahãr. Sã vedeþi ce
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înseamnã lipsa de raþiune economicã. Noi am prevãzut amplasarea
noii fabrici de zahãr la Pecica, în mijlocul culturilor de sfeclã. Avea
ºi asupra localitãþii o influenþã beneficã, pe lângã faptul cã acolo
beneficia de toate utilitãþile. Dar, un director abil, care ºtia sã navigheze printre canalele albe ale moralei, s-a învârtit printre ºefii de
atunci ºi a schimbat amplasarea fabricii tot la Arad. Pentru cã avea
interesul sã fie aproape de casã, sã nu facã naveta. Aºa s-a amplasat
noua fabricã de zahãr în plin cartierul Gai. Asta trebuie sã ºtie arãdenii. Apoi a urmat nepãsarea administraþiei arãdene, care n-a trecut în proprietatea statului terenul vechii fabrici de zahãr. A rãmas
mai departe proprietatea fabricii de zahãr. Iar acum, în loc sã
folosim proiectele noastre ºi studiile pe care le avem pentru acea
zonã excepþionalã, apar acolo, în acele hale alte fabrici.
– Ce era prevãzut acolo, în clãdirile fostei fabrici de zahãr?
– Sãli sportive, din unele hale, spaþii de loisir (petrecerea timpului liber). Noi nici nu ºtim cum aratã astfel de spaþii. În occident e
plin de ele. Sunt imense hale cu restaurante, piscine, terenuri de
sport acoperite, patinoare etc. pentru cã trebuie prevãzute astfel de
spaþii pentru viitorul arãdenilor (astãzi li se spune mall-uri!, n.n.).
Necesitãþile populaþiei viitoare pot fi determinate. Acolo mai era
prevãzut un parc orãºenesc, de culturã, cu instituþii de sãnãtate,
pentru refacerea forþelor, bisericã… Adicã era un studiu complex
elaborat de doamna Elvira ªerban, distinsa mea colegã. Dar
arhitecþii au rãmas dezarmaþi. Astãzi, acolo se încropeºte o micã
platformã industrialã, cu o halã metalurgicã, cu maºini care bâzâie
ºi trepideazã, apoi o fabricã de pantofi într-o fostã salã sportivã,
deci încet-încet în loc ca spaþiile sã fie folosite de oraº ele redeseneazã o zonã industrialã. Or, asta înseamnã administraþie: sã expropriezi ce este acolo pentru cã este un teren de mare importanþã
orãºeneascã. O altã problemã este aceastã sãlbaticã amplasare a
zonelor industriale de dupã Revoluþie. Asta este o mare dramã
pentru arãdeni.
– Dar ºi înainte au fost niºte amplasãri tragice.
– A, sigur cã da! Este combinatul chimic, amplasat exact pe unul
dintre cele mai mari ºi mai valoroase depozite de apã subteranã. O

73

Ovidiu Balint în dialog cu Miloº Cristea
apã de-o calitate extraordinarã. Acest combinat, despre care în
toate manualele elementare de urbanisticã se menþioneazã cã în
amonte de oraº nu se pun industrii, otrãveºte oraºul. Degeaba,
lupta arhitecþilor de atunci împotriva lui a fost zadarnicã. S-a vrut
ceva mãreþ. Aºa s-a amplasat ºi marea centralã termicã, chiar pe
direcþia vânturilor dominante. „Coada de vulpe” a nocivitãþilor
ajunge chiar deasupra clãdirilor Primãriei. Or, condiþiile de
amplasare a unui oraº dateazã încã de pe vremea romanilor
(Vitruviu, cel care a scris acel tratat de arhitecturã) ºi sunt valabile
ºi astãzi. Atunci se despicau animale sãlbatice pentru a vedea dacã
nu au pietre la rinichi, ceea ce dãdea informaþii despre calitatea
apei potabile. Acum sunt alte modalitãþi moderne, însã principiul
rãmâne acelaºi. Adicã trebuie studiate toate influenþele ce pot afecta sau ajuta viaþa unui oraº. Or acestea se discutã în plen,
informaþiile trebuie sã fie solicitate de administraþie, dacã nu le are.
Dar, nimeni nu întreabã nimic. Totul se amplaseazã haotic, de la
staþii de pompe ºi epurare a apei, pânã la garaje. Apropos, ºi problema garajelor ar merita discutatã odatã.
– De ce nu acum? Cum poate fi rezolvatã aceastã problemã
a garajelor care împânzesc Aradul?
– Drama este cã aceste lucrãri la garaje se încep fãrã nici un
proiect, fãrã un studiu. Înainte de orice investiþie trebuie un proiect.
Pentru garaje sunt soluþii extraordinare. O datã acele garaje
comune care se construiesc în marile oraºe. Pot fi supraetajate sau
subterane, între blocuri. Sigur cã lumea se sperie când aude de
garaje subterane, cum cã ar fi o investiþie colosalã. Nu este. Trebuie
fãcut un experiment, sã vedem cât costã. Nu mâine. În timp.
Ceauºescu a umplut þara de automobile dar ne-a interzis sã facem
garaje. Iar dupã Revoluþie a apãrut aceastã invazie de autoturisme.
Acum se poate face un studiu, iar când vor fi ºi bani se poate pune
în practicã. Garaje cum sunt la noi nu se mai fac niciunde. Adicã
investiþia viitoare trebuie pregãtitã. Astãzi, cum se gãseºte un
spaþiu liber se face un garaj. Ne sinucidem! Dar sã revin la problema amplasãrii dezastruoase a zonelor industriale. La vechea fabricã
de zahãr este acum un trafic de TIR-uri ºi camioane îngrozitor. Pe
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strada Reºiþei, casele sunt stropite pânã la corniºã. Camioanele
ajung în Piaþa Romanã ºi umplu oraºul de praf. Este de altfel, una
dintre sursele de praf ale oraºului. Or, zona respectivã este „aur”
pentru Arad.
Primul lucru pe care l-am învãþat în urbanism a fost despre zona
de locuinþe. Care trebuie sã fie una a liniºtei, a odihnei, a relaxãrii.
Cum pot eu sã amplasez cu acte în regulã, o fabricã sau o unitate
care are perspectivã de dezvoltare? Sã vinã ºi investitorii strãini, dar
îi dau condiþii de amplasare a fabricilor în zonele industriale.
Dar acum se cumpãrã terenuri, se dau autorizaþii, investitorul
(autohton sau strãin) dacã-i merge bine se extinde ºi, prin mijloace
pe care nu vreau sã le numesc, obþine toate aprobãrile. Iar dupã
aceea nu-l mai poþi opri. Pentru cã unde s-au investit miliarde nu mai
poþi trage cu buretele.
Aº spune cã acceptarea amplasãrii unei fabrici într-o zonã de
locuinþe este o totalã lipsã de responsabilitate.
Nu se respectã nici mãcar zonele de protecþie între fabrici ºi
zonele de locuinþe, legiferate clar în normele urbanistice. Se spune cã
în capitalism fiecare face ce vrea. Nu este adevãrat. De-aceea existã
o disciplinã în urbanism. Nu ºtiu dacã se mai avizeazã în detaliu.
– Sunt aprige discuþii ºi în legãturã cu amplasarea în oraº a
staþiilor de benzinã…
– Domnule, se pot pune ºi în oraº, dar nu în uºa casei omului.
Aºa cum s-a întâmplat de exemplu cu o staþie de benzinã
amplasatã în spatele bisericii sârbeºti, lipitã de gardul lãcaºului de
cult ºi în faþa caselor. Este ceva… Sunt îndurerat, ca arãdan. În fine!
Acum nu o mai scoate nimeni, fiindcã are toate avizele, toate
aprobãrile (astãzi nu mai existã, n.n.). De fapt toate nelegiuirile din
urbanismul Aradului s-au fãcut cu acte în regulã. Vã spun, ne sinucidem! Pentru cã noi nu trãim încã viaþã normalã. Vreau sã vã mai
spun ceva: omul, arãdanul, în goana pentru pâinea cea de toate
zilele, n-are timp de asemenea mofturi, denumite mofturi urbanistice. Nu-l intereseazã decât sã aibã copiii ce sã mãnânce. Pot sã-i
pun fabrica ºi în faþa uºii de la intrare. Însã în ritmul acesta vom
ajunge sã pãrãsim oraºul, sã ne facem casele în afara oraºului.
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Or, oraºul este centrul în care ar trebui sã se dezvolte
personalitatea umanã cel mai bine. Edilii oraºului au datoria sã facã
un oraº ideal. Nu-i voie sã facem compromisuri. ªi, mai ales, sã
luãm decizii de o crasã iresponsabilitate. S-au scos monumente din
patrimoniul naþional, aºa, cu o nonºalanþã… Nici nu ºtiu ce sã mai
zic. Încã structura noastrã de gândire este una centralistã, ca sã
revin puþin. Dacã vine cineva de la centru, eu trebuie sã mã supun,
eu trebuie sã mã consider un zero. Numai pentru cã existã un viespar de funcþionari care nu permit descentralizarea economicã ºi
administrativã. Or, trebuie meditat cu probitate ºi cu cinste la dezvoltarea oraºului. Adicã trebuie sã gãseºti acele elemente ale
oraºului care germineazã. E mare lucru! Sã gãseºti potenþialitãþile
fiecãrui element.
Mai este – acuma mi-am amintit – acea stradã Unirii, unde este
platforma Gospodãririi Comunale. Peste tot, astfel de platforme
sunt amplasate în zona pre-orãºeneascã. În Arad, pe strada Unirii
am o halã de tractoare, buldozere, tomberoane de gunoi… într-o
zonã care ar trebui sã redevinã poezia comercialã a oraºului. Sau
fosta curte a Pompierilor, în fosta piaþã Meresiev. În loc sã fie acolo
Piaþa Mare, acum acolo este o platformã auto, cu buldozere,
fadrome, ceva nemaipomenit. Asta polueazã oraºul. Totuºi, iniþial,
zonele industriale ale oraºului au fost bine gândite: zona de nord
(„Astra”, „IMAR” etc.), o zonã industrialã închegatã, cea de
nord-vest (platforma de industrie alimentarã), cea de vest (cu
depozitele „Oborul”, îngrãºãtoria Ceala), cea de sud (fosta fabricã
de conserve etc.). Adicã erau raþional amplasate. Ar trebui ca aceste platforme sã fie restudiate pentru cã vor veni investitori ºi vor
trebui oferite condiþii pentru investiþii.
De asemenea, trebuie stopate aceste extinderi ale zonelor
industriale ºi în cele de locuinþe. Altfel…
***
Gândiþi-vã dumneavoastrã ce va fi altfel. Pânã miercurea
viitoare, când vom publica urmãtorul episod.
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Stilul clãdirilor se înnegreºte
de nepãsarea edililor
Am amânat cu o sãptãmânã întâlnirea cu arhitectul Miloº Cristea
din cauza unor motive obiective. L-am regãsit la fel de vivace, la
fel de dornic de a semnala arãdenilor ºi, în mod special, administraþiei arãdene cã avem un oraº frumos, ce meritã preþuit. Încã de
la intrare l-am gãsit pe Miloº Cristea indignat de atitudinea ministrului Transporturilor, Traian Bãsescu, care a uitat ºi de autonomia
localã ºi de atribuþiile unui consiliu municipal ºi a unei primãrii ºi,
luându-ºi orgoliul nu prea motivat între dinþi, s-a hotãrât ca pe propria-i rãspundere sã înceapã reparaþia capitalã a podului CFR din
Micãlaca. Miloº Cristea este indignat cã nimeni nu reacþioneazã faþã
de acest „centralism mutilant” pentru Arad.
Dar despre necazurile pe care le creeazã acea linie de cale feratã în cartierul Micãlaca ºi despre consecinþele dramatice ce vor
rezulta din menþinerea ei acolo am mai discutat. În aceastã sãptãmânã, neputând sã ne facem cã n-am auzit unele solicitãri ale cititorilor, ne-am îndreptat atenþia în discuþia noastrã spre stilurile din
arhitectura arãdeanã ºi spre conservarea caracteristicilor lor. La
modul general ºi accesibil, evident, pentru cã o abordare mai atentã ºi amãnunþitã a acestei teme þine de o specializare în domeniul
arhitecturii. Dacã mãcar curiozitatea arãdenilor faþã de oraºul în care
trãiesc reuºim sã o trezim ºi tot se poate spune cã este un scop
atins.
***
Miloº Cristea – Mulþi m-au întrebat în ce stil este construit
Aradul. Ori asta este o chestiunea complicatã. Stilul este caracteristic unei perioade, unei comunitãþi sau chiar unei persoane. În
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arhitecturã, stilurile pot fi legate de cele clasice, greco-romane, dar
nu se opresc aici. Ele au evoluat ºi s-au schimbat de-a lungul timpului, de la foarte cunoscutele doric, ionic ºi corintic greceºti pânã
la barocul nãscut ca o reacþie la reformã, fiind stilul marilor ansambluri urbanistice. Eu ºtiu, apoi ca o reacþie la baroc apare neoclasicismul, iar ca reacþie la acesta eclectismul, romantismul. În fine, o
serie întreagã de stiluri, fiecare caracterizând o anumitã perioadã.
Mai târziu apar ºi noile materiale de construcþie, betonul ºi fierul
forjat, se modificã ºi clasele sociale… ªi aºa mai departe. Interesant
este cã în secolul trecut, perioadã în care a luat amploare ºi dezvoltarea oraºului Arad ºi în care explodeazã dezvoltarea tehnologiei, arhitectura revine la vechile canoane de compoziþie, care o
sclerozeazã într-un imobilism.
Apoi au apãrut tehnologii care au luat-o înaintea arhitecþilor ºi
au impus crearea unei noi estetici, în armonie cu noile materiale de
construcþie.
– De ce se cerea aceastã nouã esteticã, doar datoritã noilor
materiale?
– Estetica de peste douã mii de ani era una a pietrei.
Colonadele, stilurile imitau estetica pietrei, transpusã chiar în tencuialã, mai târziu, aºa cum în Arad sunt colonadele teatrului, a bisericii catolice, a clãdirilor Bãncii Naþionale, a Palatului Cultural este
de fapt o esteticã a pietrei. Or, o esteticã nouã, a sticlei, a aluminiului, a fierului, a betonului are un alt aspect ºi alte funcþiuni. Apoi,
apariþia unei industrii a fost ca un magnet pentru pilitura de fier:
atrãgea din teritoriu populaþia cãreia oraºele trebuiau sã-i asigure
noul program de locuinþe. Oraºul Arad a trecut prin toate fazele
stilurilor, caracteristice tuturor marilor oraºe. Unii vorbesc de…
– Deºi Aradul, ca mare oraº, a început sã prindã contur
destul de târziu, pe la începutul secolului al XVIII-lea…
– Destul de târziu, de-aceea Aradul are ºi o arhitecturã mai
nouã, faþã de Timiºoara, de exemplu, unde se mai gãsesc monumente de mare expresie a stilurilor. În aceste oraºe pot fi observate
câteva stiluri, cum sunt clasicismul, barocul (mai pompos, mai plin
de decoraþii), romanticul, eclecticul (care dominã) ºi secesionul.
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Aºa cum scria ºi Gheorghe Lanevski în „Aradul cultural”, despre
acea „bel epoque” a Aradului, în care predomina opulenþa, dezvoltarea oraºului. De fapt ºi alte oraºe s-au dezvoltat la fel.
Eclecticul ºi secesionul ofereau o sobrietate ºi o gravitate clãdirilor,
a oraºului. Toate oraºele ºi-au adus mari arhitecþi din strãinãtate
care sã creeze mari monumente de arhitecturã ce deosebesc
oraºele de vechiul Regat, de cele din Ardeal, este stilul neobrâncovenesc care a creat o importantã ºcoalã româneascã de arhitecturã. Aradul este, din punct de vedere stilistic, un oraº de secol XIX
ºi început de secol XX, pânã la 1915. În perioada interbelicã a fost
o frãmântare pentru introducerea arhitecturii moderne ºi cu iz
românesc.
– Unde apare aceastã arhitecturã?
– Sunt câteva clãdiri foarte interesante în Arad. Fosta ºcoalã de
fete, de lângã palatul episcopal, unde este spitalul TBC acum, apoi
„Diecezana” de pe strada Mihai Eminescu, o casã în Piaþa Avram
Iancu, de asemenea interesantã ºi în stil românesc, pe urmã o altã
încercare de arhitecturã în stil românesc este actualul Liceu de artã
„Sabin Drãgoi” (vizavi de palatul CFR).
– Din epoca clasicã ce ne-a rãmas?
– Foarte puþin ºi doar cu rezonanþe clasice. În zona Pieþei Avram
Iancu sunt acele clãdiri cu parter ºi un etaj. Sigur cã în Arad predominã clãdirile cu parter ºi douã etaje care aparþin unei alte
perioade, de arhitecturã eclecticã. Cu un singur etaj sunt: clãdirea
cu magazinul „Gulliver”, casa „Hirschl” ºi alte câteva, apoi clãdirea
vechii sinagogi. Din pãcate, moda de tundere a decoraþiilor a dus
la o dramã a acesteia din urmã. Pãcat, era una dintre clãdirile în stil
clasic foarte frumoase. A rãmas doar colonada, de o deosebitã frumuseþe. O altã clãdire frumoasã este fosta „Cruce Albã”, ce gãzduieºte acum hotelul „Ardealul”, care a fost restauratã ºi conservatã
foarte bine. Mai este apoi o casã lângã casa cu lacãt, „ABC-ul de
aur” cum i se spunea, care ar putea fi revitalizatã ca ºi clãdire (astãzi
este dãrâmatã, n.n.). De fapt, în zonã s-ar putea revitaliza fosta zonã
comercialã. Felul cum se modernizeazã acum ºi cum se restaureazã
este total defectuos. Au fost acele foarte frumoase portaluri de
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închidere, din care se pãstreazã doar câteva. Adicã, vreau sã spun
cã cineva ar trebui sã fie atent cum se restaureazã aceste clãdiri.
Aºadar, ar reprezenta exprimare clasicã în arhitectura Aradului, o
arhitecturã simplã, sobrã, cu ancadramente ºi decoraþii reþinute,
caracteristicã primei perioade de urbanism.
– Adicã, dupã construirea noii cetãþi a Aradului.
– Da. Aºa era ºi vechea clãdire a Primãriei, din Piaþa Avram
Iancu, care astãzi nu mai este.
– Apoi?
– Apoi, datoritã importanþei poziþiei Aradului ºi interesului sãu
economic ce creºtea, a urmat dezvoltarea burgheziei ce a adus ºi
acea perioadã mai bogatã pentru oraº. A fost o perioadã extraordinar de beneficã pentru Arad, oraºul se dezvoltã, centrul este ocupat de oamenii bogaþi, se apeleazã la arhitecþi cunoscuþi. Apar
acele clãdiri în stil baroc, din care nu au mai prea rãmas. Dominant
însã în arhitectura arãdeanã este eclecticul. Au fost construite ºi
clãdiri de prost gust, cãutându-se imitarea unei aristocraþii apuse.
Acest eclectic este o arhitecturã realistã care reflectã starea epocii
respective, dezvoltarea economicã etc. Atunci a prins contur
marea urbanizare a oraºului în secolul trecut cu bulevardele, cu
strãzile limitrofe lor, principalele clãdiri publice. De fapt, asta
deosebeºte Aradul de restul oraºelor, chiar ardeleneºti: strãzile cu
clãdiri, cu rezidenþe de mare ºi frumoasã expresie arhitecturalã.
Adicã ansambluri urbanistice foarte bine închegate, cum sunt
pieþele teatrului, a Primãriei. Pentru toate aceste ansambluri au fost
lansate concursuri între mari arhitecþi. De exemplu, concursul pentru proiectul clãdirii primãriei din Arad a fost pierdut de arhitectul
care a gândit Palatul Parlamentului din Budapesta. Acest eclectic
urmãreºte stilurile clasice, cu elemente de fantezie ale fiecãrui arhitect, ori la cererea proprietarului. Oricum, aºa cum am spus ºi altã
datã, arhitectura oraºului reflectã bucuria de a trãi. Aceastã opulentã scenografie arhitecturalã aratã bucuria acelei epoci, caracteristicã
de fapt întregii Europe, deºi a durat foarte puþin. apare ºi stilul
secesion, caracterizat de acea decoraþie liberã, îmbinând din nou
sculptura, pictura ºi arhitectura. Toate aceste arte sunt creatoarele
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mediului artificial al oraºului în care trãim, aceastã evidenþã fiind
astãzi uitatã din nou, cel puþin la noi în Arad. Secesionul a fost o
tendinþã de reunificare a acestor arte care s-a reflectat pânã ºi în
arhitectura de interior, mobilier, la obiectele utilitare. Am mai vorbit despre interiorul celor douã farmacii, de pe strada Cicio Pop ºi
de la Piaþa Podgoria.
Dintre clãdiri ar putea fi foarte multe enumerate. Dar ce-aº vrea
sã spun, oraºul este o istorie vie de care ar trebui sã fie interesatã
administraþia. Repet cã arhitectura contribuie la structurarea sufletului unui cetãþean al urbei, chiar fãrã sã ne dãm seama. Ambianþa
centrelor urbane dezvoltã civismul.
– Ce-aº vrea sã vã întreb: se poate vorbi despre un stil în
arhitecturã în noile cartiere ale Aradului?
– Aicea, pentru noi, arhitecþii, a apãrut drama. Nu existã nici acel
drept de aur pentru arhitecþi ºi nici nu li se acordã autoritate. Fac o
parantezã: m-au angajat la Primãrie consilier, ca sã urmãresc
restaurarea vechilor clãdiri, însã nu mi-au dat nici o autoritate. ªi
unde nu se vrea, nu se face. Unii nici nu mã bagã în seamã. Trebuia
sã am autoritatea sã opresc lucrãrile care nu erau executate bine.
Or, eu depind de bunãvoinþa vreunui zidar pe care sã-l rog sã
respecte vechea arhitecturã la restaurare, iar el mã ascultã dacã
vrea. Rea-voinþa este în paguba oraºului.
– Mã gândesc cã la fel s-a întâmplat ºi în cazul noilor
cartiere construite în regimul trecut.
– Bineînþeles. V-aº putea vorbi cât pentru romane întregi despre
drama meseriei de arhitect. ªi înainte de 1989 venea ministrul
Dragomirescu, ca ºi Bãsescu acum, sã mutileze oraºul Arad. Îmi
vine sã plâng! ªi atunci trebuia sã stãm drepþi în faþa marilor delegaþii de „personalitãþi” cu ghilimele, care vroiau sã-ºi arate
„ºtiinþa”. Din pãcate, se continuã tradiþia. Dupã Revoluþie se poate
vorbi despre un nou stil în arhitecura arãdeanã, dar depinde de
abilitatea arhitectului. De dinainte am rãmas doar cu noile cartiere,
aºa cum aratã. Anii de dupã Revoluþie au demonstrat cã avem
arhitecþi talentaþi care pot face lucruri de anvergurã. ªi înainte s-au
fãcut sãlile de sport, hotelurile… Astãzi, uitaþi-vã la clãdirea
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CEC-ului, noile bãnci, cu o arhitecturã în care se reflectã personalitatea arhitectului. Apoi restaurarea foarte corectã a faþadei de la
Finanþe…
– Deci, se poate, dacã se vrea…
– Evident. Însã arhitecþii ar trebui sprijiniþi. Apropos de administraþie ºi de cei care conduc destinele arhitecturale ale oraºului. Sunt
îndurerat cã arhitecþii din secþia de sistematizare nu au puþinã iniþiativã. De fapt, nici mãcar nu sunt ei vinovaþi ci organizarea departamentului, biroului. El trebuie sã aibã un rol de iniþiativã, de observaþie. Vã dau un singur exemplu elocvent al unei clãdiri construite
în stil baroc german: cea de lângã biserica catolicã, ce are la parter
un magazin de pantofi ºi unul de tehnicã medicalã (pe bulevard),
cu acele coloane torsionate, frumoase. Cu ani în urmã le-am
descoperit, aveau chiar afiºe din perioada primului rãzboi mondial.
Aripa din stânga portalului s-a restaurat foarte frumos, inclusiv
coloanele. Dar, în partea unde este tehnica medicalã, este o oroare
acea culoare neagrã aplicatã peste coloane. Am vãzut cã se
încearcã revopsirea lor ºi am cãutat sã vorbesc cu cineva din conducere. Le-am spus cã nu este vorba despre amenzi, vroiam doar
sã le spun sã armonizeze restaurarea cu cealaltã parte. Nimic. A
doua zi erau deja vopsite în negru. Este atât de funerarã, de lugubrã
intrarea încât numai cioclii mai lipsesc ºi niºte sicrie, iar vânzãtorii
sã fie în haine de ciocli… Este ceva într-adevãr sinistru… Aici o vinã
o poartã ºi secþia de sistematizare de la Primãrie, care nu urmãreºte
aceste restaurãri. Ar trebui sã se facã o recenzie a clãdirilor de
importanþã arhitecturalã, inclusiv cele de la periferie, mai retrase ºi
sã se facã un statut al fiecãrei case. Se pot stabili obligaþii ºi penalizãri pentru restaurare. Cu realism, sigur cã da! Disciplina în construcþii nu a fost inventatã de Ceauºescu. Ea existã de când existã
arhitectura.
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Dacã Primãria doarme, clãdirile pot ucide
L-am gãsit pe arhitectul Miloº Cristea fericit pentru faptul cã
ministrul Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului, Nicolae Noica,
s-a pronunþat prin intermediul „Observatorului” în favoarea scoaterii liniei ferate din cartierul Micãlaca. „Ar fi bine, îmi spune, dacã
ºi autoritãþile publice locale ar profita de poziþia ministrului”.
Pentru aceastã sãptãmânã n-am putut renunþa la subiectul
restaurãrii ºi revalorificãrii tezaurului Aradului, adicã a clãdirilor
vechi, mai ales a celor din zona Bulevardului Revoluþiei, majoritatea
dintre ele fiind declarate monument. Oraºul Arad a pierdut deja
prea multe dintre aceste valori, unele pentru totdeauna, pentru aºi mai putea permite luxul indolenþei de a mai pierde câteva. Aºa
cã am continuat discuþia despre stilurile clãdirilor vechi ºi despre
posibilitãþile de conservare a lor.
***
Miloº Cristea – Am amintit în episodul trecut de stilurile abordate de arhitectura veche a oraºului. Stilul este un mod de viaþã…
– Sau exprimã un mod de viaþã…
– Exact. Sau un moment din istorie, ori exprimã stilul de viaþã al
individului. V-am spus despre evoluþia acestor stiluri în arhitecturã
ºi artã, care, toate, pot fi identificate ºi în Arad. Nu vreau sã mai
intru în amãnunte pentru cã sunt probleme care privesc mai ales
specialiºtii. Însã, iubitorii Aradului trebuie sã ºtie cã rezonanþele,
ecourile marilor curente artistice s-au reflectat ºi în oraºul nostru, ca
în marile oraºe. Am vorbit de clasicism, caracterizat prin sobrietate,
o eleganþã simplã, reþinutã; apoi barocul, ce-ºi dorea evocarea
forþei bisericii catolice, stilul marilor ansambluri arhitecturale ºi aºa
mai departe. Ce trebuie spus, neapãrat, este cã omul este setos de
decor. Deci depinde de noi arhitecþii dacã aceastã sete îi este
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satisfãcutã într-un oraº. Pentru cã se ajunge foarte uºor la kitsch.
Uitaþi-vã de exemplu la monumentele funerare cât kitsch înghit, or
cimitirele sunt oraºe ale morþilor, sunt monumente care fac parte
din viaþa noastrã urbanã. O sã facem poate odatã ºi un episod cu
problema cimitirelor. Dar sã revenim puþin la stilurile arhitecturale.
A urmat neoclasicismul, ca reacþie la baroc, care s-a suprapus cu
dezvoltarea tehnologicã. Au apãrut marii ingineri ai lucrãrilor de
artã inginereascã care au lãsat în urmã arhitecþii.
– Cum adicã i-au lãsat în urmã?
– Arhitecþii încã foloseau varza acantelor ºi volutele stilurilor clasice, când fierul ºi betonul armat cerea o nouã esteticã. De exemplu marile poduri din fier, marile hale cu deschideri fãrã puncte de
sprijin. Sigur cã au apãrut reacþii. Putem vorbi ºi despre prezenþa
stilului gotic în Arad…
– Dar au rãmas foarte puþine clãdiri în acest stil…
– Din pãcate a mai rãmas doar una singurã.
– Pe strada Bãlcescu, nu?
– Da, numai cã din nefericire s-a distrus poarta, de-o frumuseþe
nemaipomenitã, s-a restaurat cum s-a putut restaura… În fine!
Apoi, pe strada Alecsandri este o clãdire al cãrei stil reia renaºterea
italianã, cea pe care este ecranul cinematografului de varã „Arta”.
Pânã nu uit, aº vrea sã facem acea corecturã despre stilul secesion
care a apãrut din greºealã „secerion”. Secesionul a fost acea bell
epoque a Europei, revelaþia simbiozei dintre cele trei arte:
arhitectura, sculptura ºi pictura. ªi acest stil a primit lovitura de
graþie din partea arhitecturii moderne ºi a noilor materiale de construcþii apãrute.
– Am promis cã readucem în discuþie problema restaurãrii…
– Da, pentru cã n-am insistat destul. Restaurarea nu este o
reparaþie capitalã. Restaurarea este readucerea unor valori artistice
funcþionale în viaþa urbei fiindcã astãzi nu se mai construieºte dupã
aceste stiluri.
– E ºi normal sã nu se mai construiascã astfel…
– Pãi, cine mai face aºa ceva este întors cu faþa spre trecut, nu
spre viitor. Se pot face niºte plombãri la un ansamblu foarte
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valoros, care sã nu creeze distonanþe stridente faþã de restul
ansamblului urbanistic. Pentru cã avem niºte exemple.
– Unde?
– Pe strada 30 Decembrie. Acum sã mã ierte cel care a fãcut-o,
nu ºtiu cine este, dar este vorba despre acea clãdire cu etaje dupã
colþ. Cu balcoanele alea… Este stridentã, în modestia ºi în liniºtea
pe care þi-o oferã acea stradã, cu o arhitecturã destul de cuminte ºi
simplã. Aceeaºi stridenþã s-a creat pe strada Sebeºului, care leagã
strada Lucian Blaga de strada ªtefan Cicio Pop. Acolo, la capãtul
strãzii Sebeºului (spre strada Cicio Pop) este un bloc ce iese cu o
stridenþã deranjantã peste arhitectura cuminte a strãzii.
–Sunt ºi pe Bulevardul Revoluþiei astfel de exemple?
– Da, însã mai puþine. Dar ceea ce vreau sã spun este cã grija pe
care trebuie sã o avem faþã de valorile arhitecturale ale Aradului
impune o responsabilitate. Am amintit ºi în episodul trecut despre
acel statut ce ar trebui fixat fiecãrei clãdiri. N-aº vrea sã fiu înþeles
greºit cã la fiecare casã ar trebui fãcut, eu ºtiui?, un plan de dezvoltare. Astea se pot face ca principiu tip. La cele la care doar faþada are valoare se insistã asupra ei, ori are turle valoroase…
– Sau care au curþi valoroase…
– Sigur cã da, pentru cã sunt în Arad curþi de o valoare arhitecturalã deosebitã. Adicã, acele elemente valoroase trebuie accentuate. Sunt doar principii generale care trebuie respectate. Vã spun cu
durere în suflet cã dupã decenii de zbucium, în care clãdirile vechi au
fost stropite cu ciment într-un hal barbar, se perpetueazã acest mod
de presupusã restaurare. Pe vremuri, în legislaþia monumentelor de
arhitecturã era interzisã stropirea lor sau folosirea altei metode de
conservare decât cea prin spoire cu culori simple de apã. Pentru cã
majoritatea sunt clãdiri cu arhitecturã de tencuialã.
– V-aº propune sã insistãm puþin pe tema restaurãrii. Dupã
publicarea episodului trecut, câþiva agenþi economici mi-au spus
cã ºi-ar dori sã participe la aceste restaurãri, însã pentru un
proiect li s-a cerut 150 de milioane de lei. Presupunând, totuºi,
cã ar avea bani, oamenii se întreabã ce garanþii au cã dupã
aceastã investiþie în restaurare nu vor fi scoºi afarã din spaþii?
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– Ei, da. Aici este într-adevãr o problemã. Administraþia localã
aºa trebuia sã înceapã cedarea sau vânzarea acestor spaþii comerciale. Un spaþiu comercial pe bulevard are un vad extraordinar.
– Da, însã el nu este interesat sã restaureze atâta vreme cât
nu are garanþii.
– Este normal. Or, tocmai aceste garanþii lipsesc, asta nu se face.
Dacã ofer aceste garanþii pot avea ºi pretenþii. Nu? Ofer un spaþiu
comercial care-l va face pe agent bogat – ºi foarte bine cã va
ajunge aºa, fiindcã ºi oraºul va fi mai bogat –, dar cer ºi obligaþii.
Altfel, ies acei stupi de albine, cã nu ºtiu cum sã le spun, prin
zugrãvirea în mai multe culori a aceleiaºi clãdiri. Adicã trebuie
respectate rigorile ºi dispoziþiile Primãriei. Dar ca sã fie respectate
ele trebui întâi sã existe. Dar, când sunt date, sunt date greºit. Ar
trebui stabilit cine face restaurarea, cine o urmãreºte, cine garanteazã cã se va face bine ºi cine o recepþioneazã. Deoarece acestea
despre care vorbim, construite în acele stiluri amintite aici, sunt ca
ºi speciile de animale care trebuie ocrotite. Dispariþia unei astfel de
clãdiri, ca ºi a unei specii, este ireparabilã. A venit, de exemplu, la
mine un locatar al clãdirii aflate pe colþul strãzii Meþianu cu bulevardul, sã-mi spunã cã s-a început spargerea casei scãrilor, care este o
operã de artã. Într-o parantezã vã spun cã testul unui arhitect este
cum rezolvi o scarã, din punct de vedere arhitectural. Este de-o
expresie extraordinarã.
Cum te invitã o scarã sã o urci? Ea trebuie sã parã cã-þi spune
„poftiþi”. În casa scãrii acelei clãdiri, una dintre cele mai vechi din
Arad, existã ºi niºte vitralii foarte frumoase (fãcute acum 150 de
ani) care încep sã se spargã ºi nimãnui nu-i pasã. Sunt valori de artã
ce trebui pãstrate acolo unde sunt ºi popularizate. Sunt nenumãrate
ganguri, portaluri în Arad, de-o frumuseþe arhitecturalã deosebitã.
Pentru cã bucuria de a trãi, reprezentatã în arhitectura veche, intra
pânã în budoarul doamnelor. Scara ºi proporþiile arhitecturale dau
sentimentul care se dezvoltã în sufletul omului.
Chiar dacã nu suntem foarte bine informaþi în arhitecturã, acest
sentiment se dezvoltã în subconºtient. De exemplu, secesionul
amintit nu se referea doar la faþadele clãdirilor, ci mergea pânã la
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furculiþã, la mobilier…Am uitat sã amintesc de rococo-ul prezent ºi
în Arad. Sigur cã printr-un ecou estompat, dar a ajuns ºi pe la noi.
– Care clãdire este în acest stil?
– Cea în care a fost Liceul sanitar, iar acum este Universitatea
„Aurel Vlaicu”. Are elemente de arhitecturã rococo, caracterizatã
printr-o decoraþie foarte fumoasã. Se vede în ea sufletul arhitectului.
– Spuneaþi ºi despre niºte dispariþii dureroase pentru Arad.
– Sunt atâtea elemente valoroase care trebuiau sã rãmânã în
viaþa socialã ºi spiritualã a noastrã, a arãdenilor, ca elemente de
busolã. O datã sunt bisericile care au dispãrut, despre care aº vrea
sã vorbim cândva într-un episod separat. În timpul comunismului
nu s-au mai fãcut biserici prin cartiere ºi s-a ajuns la un mare vid din
aceastã cauzã. Acea bisericã Sfântul Florian, care a fost dãrâmatã
într-o noapte, se afla pe stradã ºi nu încurca pe nimeni. S-a demolat fãrã nici o justificare. Alt exemplu este Turnul de Apã. Se vede
acum o bunãvoinþã de a aduna elemente expoziþionale. Dar, vreau
sã vã spun cã un turn de apã ca la Arad n-am vãzut în toatã þara.
Este o bijuterie arhitecturalã care ar trebui restauratã ºi redatã circuitului vieþii contemporane. Meritã un studiu ºi sã i se caute funcþiunea cea mai adecvatã. Deocamdatã existã o funcþiune extraordinar de bine pusã la punct a unei porþiuni din acest turn, cu acea
galerie de artã care încet-încet primeºte ºi o tradiþie. Erau pompele
vechi de apã, costumele vechi ale pompierilor care au fost fantastice. Ele ar putea fi recuperate, dacã se mai poate, ºi expuse.
Este apoi problema podurilor. De exemplu, podul Traian, spre
Aradul Nou, care nu mai corespunde cerinþelor traficului actual,
însã are niºte elemente decorative foarte frumoase dar degradate.
Aºa a fost ºi celãlalt pod, Decebal, care n-a mai putut fi reconstruit, însã puteau fi pãstrate câteva elemente decorative. Nici nu ºtiu
pe unde mai sunt.
Apoi vechiul tramvai din vechea garã electricã. Pãcat cã nu se
restaureazã mai multe vagoane, o garniturã, nu doar un singur
vagon. Ar putea fi un punct de atracþie deosebit.
Pe urmã, prin 1903, în vechea fabricã de cãrãmizi albe, un
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inginer român a fãcut un vapor din beton armat (!) care circula pe
Mureº. La inundaþia din 1932 s-a scufundat în dreptul vechii fabrici de zahãr. Când apa Mureºului era micã ieºea puþin la ivealã silueta lui. Se numea vaporul „Aurelia”, asta vã pot spune pentru cã eu
am descoperit. Ar fi putut fi scos ºi pus în valoare turisticã. De ce?
Pentru cã în 1903 betonul armat era premierã mondialã iar Aradul
avea un vapor din beton armat. Regret cã s-au aruncat peste el
bolovanii ºi pietrele pentru consolidarea digului. Cu bunãvoinþã ar
exista o posibilitate de recuperare a lui.
Un alt element care a dispãrut pentru totodeauna din viaþa
Aradului: tribuna stadionului „Gloria”, fãcutã în secolul trecut.
Aradul a fost o mare pepinierã. Era o tribunã asemãnãtoare cu cele
englezeºti. Trebuia pãstratã ca monument. S-a demolat ºi nu s-a
fãcut nimic. Se putea face o tribunã modernã în partea cealaltã, nu
ºtiu pe cine a deranjat. N-ar fi rãu sã vorbim într-un episod ºi
despre problemele sportive ale Aradului. Pentru cã existã o tradiþie
frumoasã în sport, care ar trebui reluatã.
– Întorcându-ne puþin la tema restaurãrilor, mai trebuie pusã
pe tapet, o problemã. Sunt comercianþi care au spaþii la
parterul clãdirilor vechi ºi care vor sã le consolideze, sã mai
schimbe vitrinele, uºile… cu materiale mai moderne de construcþie.
– Foarte bine! Se poate! Dar, nu numai din iniþiativa lor. Cu
proiecte. Dintr-o investiþie, cea mai micã parte, ca valoare, o
reprezintã proiectarea. Acuma, nu ºtiu dacã nu se exagereazã cu
cota la proiectare. Dacã se exagereazã este greºit! ªi aici, organele
administrative care dau autorizaþie trebuie sã ºtie cã valoarea unei
proiectãri se dã în raport cu valoarea investiþiei. Existã niºte norme,
un anumit procent.
– Adicã valoarea proiectului nu poate fi mai mare decât cea
a investiþiei.
– Evident! Aþi spus de sume percepute pe proiectare care se
ridicã la sute de milioane de lei. Este o oroare! Sau o greºealã pe
undeva. Pe urmã între birourile de proiectare ar trebui sã fie o disciplinã, nu o concurenþã neloialã. Nu faci foarte ieftin ºi o fuºerealã.

88

Arad, dragostea mea
Trebuie sã existe un echilibru. Asta n-a înþeles nici Ceauºescu. S-a
rupt legãtura tradiþionalã, respectatã în toate þãrile, chiar ºi în cele
foste comuniste, cu arhitectura de odinioarã. La noi arhitectura din
trecut a devenit un fel de paria. În fiecare an veneau tot felul de dispoziþii pentru reducerea consumurilor de materiale de construcþie,
cãrora li se spunea deficitare pentru cã erau pentru export. Au fost
idei sã se facã din nou case din chirpici!
Refacerea unor partere trebuie sã se facã unitar. A devenit o
obiºnuinþã ca dacã douã spaþii sunt despãrþite de un portal, fiecare
sunt restaurate diferit. Proiectul comandat trebuie sã fie comun.
Sunt mulþi care nu au bani sã facã o restaurare completã, dar sunt
bani pentru restaurãri elementare pentru a nu pierde unele pãrþi
decorative. Peste câþiva ani poate vor avea bani pentru o restaurare
de amploare. Adicã se poate face etapizat. Pentru cã dacã ceva dispare, dispare pentru totdeauna. ªi proiectul poate fi elementar, nu
trebuie sã fie unul savant care sã nu-i foloseascã zidarului. Se poate
proiecta dupã fotografii, sã se dea profilele, culoarea, deci pãrþile
elementare. Da, pentru clãdirile importante trebuie fãcute proiecte
complete.
Adicã trebuie sã fie toþi conºtienþi cã ºi dacã facem puþin, tot mai
putem salva ceva. Dar sã nu facem restaurãri la mâna liberã, aºa
cum se fac acum. Departamentul de sistematizare al Primãriei este
nemuritor, nu se schimbã odatã cu legislaþiile. Ei, tehnicienii, trebuie sã depisteze clãdirile ce trebuie restaurate, precum ºi sã
decidã fazele restaurãrii. Pentru cã este un pericol foarte mare!
Casele s-au fãcut acum o sutã de ani! Existã balcoane care stau sã
se prãbuºeascã peste trotuar.
– S-au ºi prãbuºit…
– Sigur. Prin anii ’60 au cãzut niºte decoraþii de pe clãdirea unde
acum este McDonald’s ºi au omorât doi oameni, soþ ºi soþie.
Soluþia aleasã a fost tunderea decoraþiilor în loc sã se consolideze.
Fiindcã acele console care susþin decoraþiile s-au ruginit. Foarte
multe decoraþii arhitecturale stau acum sã cadã! Aceste elemente
decorative trebuie depistate ºi fãcutã repararea lor.
Pe Tribunul Dobra existã un balcon prin care se vede de jos, care
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oricând poate cãdea. Existã tot acolo niºte corniºe care nu ºtiu cum
mai stau. Cred cã le þine cineva de sus. Apoi turlele oraºului, bisericile care cred cã Dumnezeu le mai þine în sus.
Dar, restaurarea nu trebuie sã devinã o terorizare. Iar proiectele
trebuie fãcute cu realism. Trebuie gãsit constructorul comun,
proiectantul comun. ªi trebuie dat un termen realist pentru
finalizarea restaurãrii. Apoi, sã fie o comisie de recepþie a lucrãrilor.
Sã se elimine acea metodã de stropire cu ciment a clãdirilor.
Sunt niºte case pe care le vom pierde. Prin Piaþa Catedralei…
Multe. Meritã energia ºi preocuparea celor ce sunt responsabili
pentru recuperarea lor.
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Indolenþa umple plãmânii arãdenilor
cu praf ºi inundã oraºul
Din pãcate, conform semnalelor lipsite de vlagã, dar transmise
dinspre administraþia publicã arãdeanã, impactul dezvãluirilor arhitectului Miloº Cristea nu a stârnit atât de aºteptata voinþã civicã a
celor ce conduc destinele oraºului nostru, ci o nedoritã expunere
(fãrã responsabilitate, mãcar) a orgoliului înmugurit prin diverse
funcþii. Adicã, în locul recunoaºterii unor probleme ale oraºului care
tind sã se acutizeze într-o boalã de sistem, se cautã presupuse
motivaþii rãutãcioase ºi de aceea ne-am gândit ca în aceastã
sãptãmânã în acest episod sã abordãm bolile de sistem ale Aradului
ºi terapia lor. Cât se mai poate vorbi despre o terapie…
***
– Domnule Miloº Cristea, cineva din Primãrie îmi spunea cã
înainte sã tot acuzãm aceastã instituþie (sãraca de ea!) ar trebui
ca arhitecþii sã-ºi punã ordine în relaþiile dintre ei, iar viziunea
urbanisticã asupra Aradului sã fie una unitarã.
– Se pare cã am fost înþeleºi greºit. Nu m-am gândit nici o clipã
sã învinuiesc, ori cã arunc toatã responsabilitatea soluþionãrii problemelor urbanistice ale Aradului. Nici nu se poate într-o singurã
legislaþie sã se rezolve totul. Aradul a suferit dintotdeauna de
administraþie slabã. Vinovat este sistemul. În Arad, întotdeauna
s-a pus problema greºit: „putem, dar nu acuma!” iar dupã atâþia ani
de vãduvire a Aradului de o dezvoltare normalã urbanisticã, astãzi
se dau tot felul de autorizaþii de construcþie la tot felul de impostori. Nu ºtiu ce interese stau la baza lor, dar în nici un caz interesul
oraºului Arad. Iar Uniunea arhitecþilor îºi dã, eventual, o opinie
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profesionalã. Dacã este consultatã. uniunea nu are o forþã decizionalã. Însã aceastã uniune a fost ºi a rãmas o tribunã de pe care sã se
apere principiile arhitectului. Iar acum arhitecþii nu mai sunt luaþi în
seamã. Nu eu, neapãrat, pentru cã la vârsta mea nu mai am puterea
pentru eforturi deosebite. Dar, cred cã experienþa mea ar fi de
folos. ªi nu numai a mea. Iar pentru cã nimeni dintre decizionali nu
mai consultã specialiºti se întâmplã niºte lucruri fãrã precedent în
urbanistica Aradului. Se loveºte în funcþiunile oraºului. Sunt probleme ce trebuie evidenþiate ºi care trebuie sã devinã scopul
lait-motiv al legislaþiilor ce se succed în Primãria Aradului.
Legislaþia de acum este, însã, singura care nu a discutat în plen cu
Uniunea arhitecþilor. În Timiºoara, Deva, Ploieºti ºi alte oraºe s-a
mers pânã la încãlcarea legilor labile comuniste pentru crearea
funcþiunilor în oraºe.
Aici, în Arad, arhitecþilor li se dãdea peste nas.
– Sper ca, în sfârºit, mesajul sã fie recepþionat cum se
cuvine. Ne-am propus sã discutãm despre bolile de sistem ale
Aradului.
– Mai întâi sã spunem cã o boalã de sistem este cea care
stãpâneºte în atâtea puncte un organism încât nu mai poate fi
stãpânitã cu mijloacele terapeutice. Or, oraºul, fiind un mecanism
complex, multe din funcþiunile sale, care merg pânã la detaliu, pot
suferi foarte mult atunci când ele nu sunt revitalizate. Aradul suferã ºi
acum de durerea provocatã prin subordonarea faþã de Timiºoara.
Acolo s-a putut rezolva totul. Am participat chiar eu la sistematizarea
oraºului Timiºoara. Am ºi luat douã premii ale Uniunii arhitecþilor,
pentru Timiºoara. Acolo, de exemplu, bulevardul Pârvan s-a fãcut în
câmp. La noi nu s-a fãcut nimic! Vechea reþea stradalã se sufocã. De
aceea vreau sã sensibilizez administraþia arãdeanã actualã. Pentru cã
pânã acum au fost prost informaþi, pe lângã pãstrarea ueni mentalitãþi
învechite de luare a unei poziþii de drepþi în faþa „centrului” (vezi
cazul Bãsescu). Este o dramã când lucrãrile profesioanle urbanistice
sunt luate la un ping-pong politicianist.
– Iar, între timp, boala oraºului se agraveazã…
– Normal! Se tot vorbeºte despre descentralizare, dar nu se face
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nimic pentru ca bugetul strâns de arãdeni sã rãmânã aici. Nu sã fie
pus în oala comunã, la Bucureºti, iar apoi redistribuit dupã cine ºtie
ce criterii. Elementele urbanistice existente în Arad, în perioada
interbelicã nu existau în alte oraºe. Deci, bugetul local trebuie
adaptat fiecãrui oraº. Iar aceste elemente urbanistice trebuie mereu
actualizate. Dacã lipseºte posibilitatea financiarã, problemele trebuie cunoscutã mãcar. Capitalismul are factori de neprevãzut, care
schimbã, eu ºtiu, previziunile, dar asta nu înseamnã haos.
– Haideþi sã ne oprim la câteva dintre (sã le spunem)
„organele” bolnave ale sistemului în oraºul Arad.
– Am vorbit deja despre drumuri, despre strãzile din Arad. Ele
au devenit un organism foarte bolnav. Pentru cã peste
îmbrãcãmintea veche asfalticã, la reparaþii, s-au turnat îmbrãcãminþi
noi. Iar prin succesiunea acestor operaþii s-a ajuns pe majoritatea
strãzilor principale la o rambleere.
– Ce înseamnã aceastã rambleere?
– În proiectarea strãzilor, a oraºelor se þinea seama de unele
principii. Reþeaua stradalã este scheletul pe care se construieºte
oraºul. Insulele delimitate de strãzi – zonele construite, adicã – trebuie sã aibã o cotã superioarã strãzii. Strãzile sunt un fel de colectoare a apelor pluviale, a canalizãrilor interioare… Apele trebuie sã
se poatã scurge spre rigolele deschise ale strãzilor, de unde prin
canalizare sã fie duse la staþiile de epurare. V-am explicat aceasta
ca sã înþelegeþi cã prin desele suprapuneri ale îmbrãcãmintelor
asfaltice s-a ajuns la o situaþie cumplitã. S-a ajuns ca suprafeþe
importante din strãzi ºi bulevarde sã fie deasupra nivelului trotuarelor. Chiar ºi trotuarele sã fie ridicate. Iar apele care trebuiau sã
iasã iarãºi din aceste quartale (aºa se numesc insulele delimitate de
strãzi), sunt sub nivelul strãzii.
Înãlþarea exageratã a nivelului strãzilor se poate constata uºor ºi
dupã ferestrele demisolurilor. Or, ce se întâmplã: apa nemaiputând
sã se scurgã, ea bãlteºte sau rãmâne în interiorul insulelor construite.
– În subsoluri, adicã…
– Aºa… se menþine deci în Arad o atmosferã umedã, nesãnãtoasã. Toate
insulele din partea veche a oraºului sunt formate din case de raport…

93

Ovidiu Balint în dialog cu Miloº Cristea
– Ce sunt casele de raport?
– Adicã proprietarul casei respective, de obicei fãcând parte din
clasa de mijloc a Aradului, avea magazinul sau atelierul la parter,
iar la etaj, într-o clãdire cu faþada somptuoasã, cu arhitecturã importantã, avea locuinþa, pentru ca în profunzime sã fie construite alte
apartamente (de închiriat etc.), de pe urma cãrora obþinea alte
venituri. Aceste construcþii interioare creau curþile menþinute într-o
stare salubrã. Proprietarul se simþea obligat sã le menþinã salubre.
Unele erau de-a dreptul impresionante, cum este – de exemplu –
pasajul dintre strãzile Blaga ºi Eminescu. Curþile erau întreþinute, cu
un aspect luminos ºi plãcut. Astãzi sunt o adevãratã mizerie. Pentru
cã apa bãlteºte în interior, neputând sã aibã scurgere ºi creându-se
astfel acea atmosferã nesãnãtoasã.
– De aici ºi problema þânþarilor…
– Exact! Dar nu numai!
– Se mai poate vorbi de o terapie în acest caz?
– Terapia este foarte dificilã acum. În trecut, când eram elev, am
vãzut cum se repara o stradã deºi se lucra cu malaxoare manuale:
la o reparaþie a unei gropi, ori a unei porþiuni de stradã se decupa
toatã îmbrãcãmintea veche, iar fundaþia se refãcea fiindcã ea determinã deteriorarea strãzii. Or, acum peste îmbrãcãmintea asfalticã
veche se toarnã cea nouã. Asta este o situaþie dramaticã! Se
creeazã ºi o poluare vizualã. Vã mai spun ceva: puþinã lume ºtie cã
de pe Piaþa Avram Iancu apele pluviale curgeau spre strãzile ce o
delimitau. Era la o cotã ridicatã faþã de strãzi. Eu am conceput amenajarea peisajului: de pe asfaltul pieþei apa se scurgea spre rigolele
deschise ale strãzii. Astãzi a devenit o depresiune. Când plouã, apa
bãlteºte câteva zile. Trebuie sã-i faci un al doilea sistem de
canalizare.
Or, asta înseamnã o scumpire a exploatãrilor oraºului. Un alt sistem de canalizare este scump. Alte strãzi secundare din Arad sunt
supraînãlþate. Este dureros sã vezi aceste ridicãturi. Nu mai vorbesc
de centrul oraºului. Aceastã curgere defectuoasã a apelor pluviale
creeazã ºi o altã sursã de poluare a oraºului: praful. Altã boalã de
sistem.

94

Arad, dragostea mea
– Am promis cã despre praful din Arad vom vorbi într-un
episod special. Însã, pânã atunci trebuie sã mãrturisesc cã oraº
mai prãfuit ca al nostru nu prea am vãzut.
– Da, este de-ajuns ca în dimineþile senine sã priveºti oraºul, la
rãsãrit, din afara lui. Din teoria urbanisticã ºtiam despre clopotul
nociv de deasupra marilor oraºe. Aradul este nemaipomenit.
Clopotul de ceaþã de deasupra lui este imens. Praful este una dintre cele mai importante surse de poluare. Periculoasã…
– ªi greu de perceput…
– Sigur cã da! Pentru cã circulaþia autovehiculelor ºi cea pietonalã sunt permanente ventilatoare ce ridicã în aer praful. Care, cu cât
este mai fin, este mai periculos: pãtrunde în alveole, creazã respiraþia mai grea, cu care ne obiºnuim. Noi nu avem acele zone libere,
pietonale. ªi nu trebuie sã mergem prea departe ca sã le vedem.
Sunt ºi la Timiºoara ori la Oradea, la Deva… Nu trebuie sã mergem
pânã la München. Avem la noi în þarã oraºe unde s-a gãsit mai
multã înþelegere ºi în care nu gãseºti aceastã poluare. Noi ne-am
obiºnuit cu aceastã poluare. Ca ºi cu fumatul. Nici nu ne mai dãm
seama cã respirãm o nocivitate foarte grea pentru organism. La fel
sunt gazele de eºapament. Foarte perverse. Nu le sesizezi pericolul…
– Poate cã nu întâmplãtor, din cauza poluãrii, Aradul ocupã
primul loc în þarã la bolile cardiovasculare, la cancer ºi la tuberculozã.
– Da, este o treabã dureroasã. Iar aceste probleme urbanistice
trebuie rezolvate. Sigur nu mâine. Noi vorbim aici în principiu. Dar
ele trebuie mãcar cunoscute. Sãrãcia nu ne permite o rezolvare a
problemelor circulaþiei. S-a modificat pe ici pe colo circulaþia, dar
asta nu sunt soluþii. Astea sunt soluþii ale sãrãciei. Trebuie fãcut un
studiu pentru revitalizarea unor funcþiuni ale oraºului. Chiar dacã nu
sunt bani. Sã revenim asupra sursei de poluare, care este praful.
Nici nu ne dãm seama cã bulevardul este una dintre marile surse
de praf în Arad. Toate zonele verzi de aliniament, de-a lungul bulevardului sunt surse de praf. Apa care se scurge, dacã se scurge în
rigole este murdarã, plinã de mâl. În orice þarã apa este curatã. Nici
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nu este voie sã fie murdarã. Apoi sãpãturile care se fac în oraº sunt
un dezastru. Pãmântul excavat este lãsat luni de zile pe caldarâm,
mai vine ºi o ploaie ºi întinde pãmântul. Totul devine praful etern
al oraºului. Într-o lume civilizatã aceste ºantiere se îngrãdesc foarte
strict, aºa încât nici o dârã de praf sã nu iasã din cadrul respectiv.
Aceastã problemã a bolii de sistem se poate rezolva printr-o
decizie a Primãriei. Nu trebuie alte legi. Protecþia ºantierelor este
obligatorie. Nu prin garduri pe sub care se scurge noroiul. Pe urmã
modul cum s-a fãcut îmbrãcãmintea asfalticã a bulevardului
Revoluþiei. Ultima s-a oprit la 20-30 cm de bordura trotuarului,
creând un ºãnþuleþ pentru a permite (vezi, Doamne), scurgerea
apei într-o rigolã deschisã. Or, în aceastã porþiune se strânge toatã
mizeria. Apa bãlteºte, rãmâne praful, hârtiile pe care nici n-ai cum
sã le mãturi. S-ar fi putut rezolva simplu, dacã tot nu s-au decapat
vechile îmbrãcãminþi asfaltice. Dar nimeni nu consultã pe nimeni.
Se putea ca îmbrãcãmintea sã se termine la 60 cm de bordura trotuarului, iar apoi printr-un racord foarte lin sã fie dusã pânã la trotuar, astfel încât sã fie funcþionalã ºi uºor de întreþinut. Aºa, pentru
mãturat trebuie fãcute adevãrate exchibiþii.
– Apoi sunt ºi zonele verzi, despre care aþi amintit.
– Aici administraþia oraºului nu poate rezolva singurã problema.
Aici ºi cetãþenii au un rol important. În faþa casei sã-ºi vadã de
salubritate ºi grãdinãrit. Dacã peste bordura aliniamentului strãzii
trece pãmântul rondourilor sau spaþiilor verzi ele devin o altã sursã
de praf. Iar situaþia este generalizatã în oraº. Nivelul terenurilor din
spaþiile verzi trebuie sã fie sub cel al bordurilor. Este o regulã. Iar
acum toate strãzile oraºului suferã din cauza încãlcãrii acestei reguli. ªi vegetaþia care, nefiind þinutã sub control, uneori polueazã
vizual. Pe unele bulevarde sunt arbori care au ajuns cioturi
macabre. Noaptea te ºi sperii de ei. Pe urmã plopii, care nu sunt
copaci de aliniament. Ei au alt rol în urbanisticã. Sunt pentru
perdele de limitare a unor zone, au ºi un rol decorativ, dar mai mult
de perspectivã… Dar n-au ce cãuta pe magistrala principalã a
oraºului. Ei înfundã streºinele ºi aºa mai departe. Aºa cum se
întâmplã cu cei din faþa Liceului de artã. În zonã, pe lacul Pãdurice
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s-a fãcut acel restaurant. Regret cã arhitecþii nu au sesizat ce se
putea face acolo. S-a fãcut acea micã grãdinã cu iz japonez.
Patronul, de bunã credinþã, a vrut sã face ceva frumos. Dar s-a lucrat
la o canalizare, s-au refãcut trotuare… Fãrã nici o idee de sistematizare a trotuarului care ar fi putut permite o lãrgire a spaþiului ce
înghesuie acum circulaþia. Nu s-ar fi rezolvat toatã circulaþia în P-þa
Podgoria, dar putea fi începutã o etapã. Acum! Se puteau adãuga
douã noi benzi de circulaþie, spre strada Lacului. Adicã se putea
face o chestiune pentru care existã deja un studiu. Dar pe nimeni
nu intereseazã nimic. Mai mult, sunt niºte personaje care nu acceptã nici mãcar ideile. Acum se putea profita de intenþia patronului
acelui restaurant. Dacã tot s-a lucrat în zonã se putea schimba în
bine.
O altã dramã a poluãrii vizuale a oraºului este alimentarea cu
gaz. Înfiorãtoare! Este oribilã! Acele cutii galbene montate pe
faþadele valoroase ale clãdirilor sunt o oroare! Puteau fi puse în
curte, fãrã cutii enorme, inestetice. Nu mai spun de conductele ce
strãbat strãzile aerian. De exemplu, pe strada Eminescu, unde a fost
introdus gazul, o arterã de prestigiu a oraºului. Se vine cu argumentul cã existã o reþea subteranã, dar în dreptul porþilor conductele de gaz intrã sub pãmânt. Nimeni nu ia nici o decizie. Este
ceva care depãºeºte orice imaginaþie! Sã duci tu aerian atâþia metri
de conducte… Este ºi un pericol de accident. Intrã o maºinã în
conductã ºi provoacã o explozie care ucide sute de persoane. Eu
ºtiu, se prolifereazã o inconsecvenþã esteticã, acest urât… Ori, pentru stoparea fenomenului nu trebuie cine ºtie ce legi, ci o simplã
decizie care sã opreascã aceastã blasfemie la adresa arhitecturii valoroase a Aradului. M-am îngrozit când am vãzut acele cutii inestetice. Nu mai spun cã boala de sistem a Aradului porneºte ºi de la
Mureºul a cãrui exploatare este lãsate de restriºte, apoi depozitarea
gunoaielor… Sã vezi cã se aruncã gunoaie în Mureº, când înainte
râul era ceva sfânt? Erau chiar un fel de poliþie a malului, acei
dolmaºi: paznicii digului. Erau cu binoclu, cu câini. Digurile erau
gazonate… Acuma gunoaiele se depoziteazã ºi sub podul Traian,
pe malul Mureºului… Nu se ia nici o mãsurã… Sub podul de la
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Aradul Nou se face un vârtej enorm ce erodeazã malul stâng al
Mureºului. Este un risc de prãbuºire a malului, pânã la case. ªtiu cã
acum câþiva ani fostul viceprimar Ilea a vrut sã ia unele mãsuri de
consolidare. Nu s-a fãcut nimic! Nu ºtiu cum stãm cu bugetul, dar
boala continuã. Despre restaurãri am vorbit data trecutã. Despre
restaurare fãcutã prost. Am spus despre stropeala cu ciment a
clãdirilor (vezi, acum casa de pe strada Criºan, unde este Patronatul
Român). Apoi lampadarele oraºului care au devenit o caricaturã
arhitecturalã, în faþa liceului economic, a Palatului Cultural ºi în alte
locuri. În loc, la sfârºit de mileniu, sã se ia exemplu cum se lucra în
alte secole trecute, se fuºereºte. S-au fãcut ºi lucruri onorabile: am
mai repetat exemplul clãdirii West Bank. Acolo se face o restaurare
cum nu s-a mai fãcut în Arad. Exemplarã! Rar asemenea voinþã ºi
dorinþa de a face un lucru bun. Trebuie sã amintim – ca exemplu –
arhitecþii care au gândit restaurarea (Viorica Cîmpan - arhitect,
Lucia Sîrcã - inginer) ºi firma „Tehnodomus”. Aº putea sã dau
exemplul ICIM-ului care a restaurat foarte frumos clãdirea
Administraþiei financiare, plus interiorul fãcut foarte modern, dupã
planurile arhitectului Emil Anghel. Adicã, dacã se vrea se poate!
Nu este voie sã neglijãm toate aceste probleme. Ele fac parte
din calitatea vieþii. Eu, unul, m-am sãturat de imposturi în Arad.
Primãria trebuie sã-ºi asume rolul de coordonator de sistem. Sunt
deja prioritãþi care pot fi rezolvate mâine ºi despre care am amintit
în serialul nostru (P-þa Teatrului, strada Criºan, traversarea bulevardului dinspre strada Criºan spre strada Grigorescu etc.).
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Oraºul este praf ºi pulbere
Se pare cã ecoul semnalelor noastre din aceastã paginã, despre
valorificarea extraordinarelor resurse ale Aradului a început sã se
audã pe la administraþia arãdeanã. La sfârºit de sãptãmânã porþiunea bulevardului dintre Primãrie ºi Teatru va fi închisã pentru circulaþia autovehiculelor ºi va deveni zonã pietonalã în fiecare sâmbãtã ºi duminicã. Deocamdatã doar benzile de pe partea clãdirii
Administraþiei financiare, dar tot este un început (astãzi, artera este
redeschisã, n.n.).
Pentru sãptãmâna aceasta am pãstrat tema discuþiei cu arhitectul Miloº Cristea despre bolile de sistem ale oraºului Arad, iar dintre ele la cea mai gravã: poluarea. ªi, în special, a poluãrii cu praf.
***
Miloº Cristea – Meritã sã continuãm discuþia despre praful din
oraº, praful nostru cel de toate zilele. Aradul are o suprafaþã imensã.
– Din câte ºtiu eu este printre cele mai mari oraºe din þarã,
ca întindere…
– Da, are circa 3.600 de hectare ºi este un oraº foarte afânat din
punct de vedere al densitãþii urbane. Iar acesta este un handicap,
pentru cã un oraº foarte întins, cu imense reþele subterane, reþele
de strãzi, are costuri mari de întreþinere. Aradul este, aºadar, un
oraº scump. Foarte scump. Epoca Ceauºescu a atins cealaltã
extremã, încercând sã impunã o densitate foate mare, casele individuale fiind scoase tot mai mult din uz. Dar într-o lume normalã,
cu o economie normalã, raþionalizarea suprafeþei de construit apare
în mod firesc. Într-un oraº, o casã individualã, pe un lot în adâncime
de 80-100 de metri, cum este în Pârneava, este scumpã în
exploatare. Sigur cã unele cartiere, cum este Aradul Nou, se pot
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menþine cu arealele întinse, pentru cã de foarte mult timp de acolo
s-a aprovizionat Aradul cu legume. Dar pentru a întreþine mai
multe cartiere întinse cu densitate micã este un efort extraordinar
pentru oraº. Dacã vom ajunge acea lume normalã, a autonomiei
locale autentice, când bugetul se face în oraº ºi pentru oraº, va trebui sã plãtim foarte mult din buzunarele noastre pentru întreþinerea
Aradului. Deocamdatã nu ne dãm seama.
– Sã revenim, însã, la problema prafului din oraº.
– Arealul urban propriu-zis al Aradului a început sã se creeze din
secolul al XVIII-lea. Atunci au început sã se închege marile artere,
odatã cu asanarea fostelor braþe ale Mureºului, cum a fost unul pe
locul strãzii Gheorghe Lazãr. Iar una dintre marile lucrãri a constat
mai târziu în pavarea strãzilor cu pietre de bazalt. Modernizarea a
dus la acoperirea acestor strãzi cu asfalt. Asta, aºa, foarte pe scurt.
În orice caz, în perioada interbelicã ºi dupã cel de-al doilea rãzboi
mondial, Aradul îºi cãpãtase faima de cel mai asfaltat oraº din
provincie. Însã atunci era încã o circulaþie foarte lejerã, care nu ridica mari nocivitãþi. Industriile oraºului nu erau nocive. Nocivitãþile
au apãrut odatã cu marile centrale termice, a combinatului chimic… apariþia noilor cartiere, în perioada interbelicã (Bujac, ªega,
Romanilor etc.) ºi mai târziu prin extinderea industrializãrii au fost
la fel de sãlbatice în dezvoltare. Au fost construite apoi
megacartierele Vlaicu ºi Micãlaca, tot fãrã a se avea în vedere o
dezvoltare normalã, fãrã dotãrile necesare.
Am vorbit sãptãmâna trecutã de rambleerea oraºului care încalcã principiile de proiectare ºi construire a strãzilor. În trecut, strãzile
erau la un nivel inferior curþilor, cvartalelor (spaþiilor dintre strãzi)
tocmai pentru a permite scurgerea apei pluviale în rigolele
deschise ale strãzilor. Acum este invers.
– Apropos de aceastã inversare a nivelurilor. Sãptãmâna trecutã s-a început asfaltarea drumului pe Calea Radnei, în continuarea cãii Iuliu Maniu. La fel se procedeazã ca ºi pe bulevardul Revoluþiei: se toarnã asfaltul peste celelalte straturi, iar
lângã bordurã se lasã acel ºãnþuleþ de 20 de centimetri.
– Vreau sã priviþi schiþa ºi sã vã daþi seama cã doar printr-o
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simplã bunãvoinþã s-ar putea remedia aceastã problemã a racordului de asfalt spre bordurã, chiar dacã se continuã plaga dureroasã a
suprapunerii noului strat de asfalt peste cel vechi. Am omis sã
amintesc una din dramele situaþiei create prin rambleere, ceea ce
duce la perturbarea sistemului de scurgere a apelor: este drama
curþilor interioare din oraº. Staþionarea apei în curþi, prelungirea
umezelii atacã ºi fundaþiile vechilor clãdiri. Majoritatea sunt fãcute
din cãrãmidã, din argilã arsã. Aceste materiale nu rezistã la
umezealã. Ele sunt bune într-un mediu uscat. Umezeala de acum
duce la putrezirea fundaþiilor. Coloanele de scurgere au putrezit
deja. De aceea au apãrut ºi igrasiile în clãdiri. Aº vrea sã spun aici
cã este salutarã ocuparea pivniþelor, a demisolurilor de cãtre agenþii
economici, pentru cã astfel sunt încã sub observaþie. Dar
degradarea fundaþiilor a ajuns o problemã de fond a patrimoniului
oraºului. Desigur cã acum nu sunt bani, iar procesul nu a început
de acum, ci de decenii, de când din cauza sãrãciei am apelat la
suprapuneri de straturi de asfalt peste cele vechi. Adevãratele diguri carosabile care au devenit strãzile s-au format de-a lungul timpului. Vã dau doar un singur exemplu: strada copilãriei mele, strada Remus. A ajuns o mizerie! Era pavatã ºi puþinã lume ºtie cã în
zilele caniculare, pe acea stradã, care nu este în centrul oraºului,
trecea o cisternã stropitoare, trasã de cai (!!), care stropea carosabilul ºi crea o atmosferã de searã curatã. Nu era pic de praf. În
acele vremuri erau ºi mãturãtori. Îmbrãcãmintea strãzii s-a degradat
complet, lumea aruncã gunoaiele ºi molozul în gropile formate, iar
acum supraînãlþarea este mai mult decât evidentã.
– Sunt mai multe strãzi degradate, ba unele încã nici mãcar
pietruite. În judeþ sunt atâtea cariere de piatrã, atâtea balastiere… Oare ar fi chiar aºa de complicatã pietruirea
strãzilor?
– Se poate ºi n-ar fi complicatã, însã deocamdatã înseamnã costuri prea mari. Terapia acestor strãzi este o problemã de terapie
urbanã. Trebuie sã se constituie un studiu. Regia de drumuri are
nevoie de aceastã recuzitã, pentru a ºti cum sã abordeze problema
în viitor. O nouã îmbrãcãminte turnatã peste cea veche a strãzii nu
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este o soluþie ci o prelungire a bolii cronice a Aradului. Carosabilul
trebuie adus sub nivelul trotuarului.
– Dar praful oraºului nu are singura sursã în aceastã perturbare a scurgerii apelor pluviale.
– A, nu! Praful este adus pe strãzile din centru ºi de pneurile
autovehiculelor ce vin din cartierele ale cãror strãzi nu sunt pavate
sau asfaltate. Apoi, eternele ventilatoare – roþile autovehiculelor ºi
paºii pietonilor ridicã acest praf în permanenþã. Am sã vã dau iarãºi
exemplul vechii fabrici de zahãr unde funcþioneazã acum nu ºtiu ce
firmã. Ies de-acolo TIR-uri ºi carã praful ºi noroiul de pe strãzile
Remus ºi Reºiþei în centru. Nu ºtiu cum se permite, contrar legii de
dezvoltare a oraºului, acest intens trafic greu în zonã. ªi mai sunt
cazuri în oraº.
O altã plagã a oraºului ºi o altã sursã de praf o reprezintã zonele
verzi de aliniament. Zona verde din faþa caselor, a clãdirilor, trebuie
sã fie sub nivelul bordurii trotuarului ºi carosabilului cu 10 centimetri. De-a lungul deceniilor nivelul spaþiilor verzi a crescut,
devenind adevãrate umflãturi. Pe bulevard nu este atât de evidentã ridicarea, însã diferenþa de nivel tot este de 10-15 centimetri,
pãmântul zonei verzi depãºind nivelul bordurii. Când plouã noroiul
curge pe carosabil ºi ajunge praf. La fel se întâmplã pe strãzile
Criºan, Milea, Dragalina… Despre Calea Romanilor nici nu mai
vorbesc: este una dintre marile surse de praf ale oraºului. Însuºi
linia de tramvai separatã este o sursã de praf. Vara, acea linie de
tramvai, ridicã faþã de carosabil – pentru mine o soluþie inexplicabilã, pentru cã foarte uºor se putea include în carosabil – ridicã nori
de praf.
Acolo s-a fãcut pur ºi simplu o greºealã de proiectare sau dintro, eu ºtiu, megalomanie pentru tramvai. Sã aibã domnu’ tramvai
cale feratã separatã! Pentru ce? Nu ºtiu! Are aceeaºi fundaþie ca ºi
linia dintre Teatru ºi Piaþa Romanã. Mâine se poate include în carosabil ºi pe Calea Romanilor, iar în porþiunea de lângã trotuar se pot
replanta pomi pentru cã au fost scoºi, ºi se poate amenaja parcare
pentru maºini. Nu sã circule maºinile cu vitezã la un pas de trotuar. Este ºi o zonã cu pericol mare de accidente, pe lângã faptul cã

102

Arad, dragostea mea
s-a fãcut risipã de spaþiu ºi s-a creat o sursã permanentã de praf.
Acel paviment al liniei de tramvai nici nu este fãcut cum trebuie.
Este lãsat nisip între calupuri, or la un paviment fãcut corect, între
calupuri se pune dop de bitum.
– Adicã, sã-nþeleg cã nu se mai ºtie face nici un paviment?
– Nu! Se ºtie face, dar costã ºi atunci se renunþã la manopera
aceasta complexã. Îmi amintesc cum s-a pavat strada Criºan ºi a
þinut cincizeci de ani. A fost o îmbrãcãminte extraordinarã, sub
formã de arce. Era ºi frumoasã ºi salubrã. Dar sã revin. Pe Calea
Romanilor mai este o sursã de praf: zona verde. Praful a fost tot
timpul mãturat spre zona verde al cãrei nivel s-a ridicat foarte mult.
Gardul viu stã pe un adevãrat dâmb. Când plouã, noroiul se scurge
pe trotuar, apoi pe carosabil, apa bãlteºte iar când se face cald se
transformã în praful ce va fi ridicat în aer ºi inspirat de arãdeni.
– Plaga aceasta a poluãrii cu praf este generalã în oraº, aºa
cum aþi spus. Poate fi, totuºi, vindecatã?
– A pretinde municipalitãþii ºi gospodãriei comunale sã o
rezolve, acum este o exagerare. Este imposibil! Dar trebuie sã
cunoaºtem aceste probleme. Investiþia este pe termen lung, iar
terapia depinde foarte mult de populaþia Aradului. Mai ales în
zonele limitrofe, dar ºi în centru. O sursã de praf a oraºului ar putea
fi anihilatã mâine pe strada Criºan. Conform schiþei pe care o
prezentãm se poate vedea cã bordura pentru carosabil s-a fãcut în
ideea cã se va reface ºi trotuarul. Nu s-a mai refãcut. Se menþine o
zonã verde inutilã. Este o mizerie de nedescris pe trotuar. Zona
verde nu-ºi are nici o justificare acolo. Chiar dacã este întreþinutã
aceastã zonã verde, nivelul ei este mult prea ridicat.
– Se vede chiar în fotografiile vechi cã aceste ridicãturi, la
care li se spune rondouri, nu erau pe aliniamentul strãzii, ci
doar arbori, îngrãdiþi eventual cu niºte grilaje.
– Sigur cã da. Erau niºte traforuri, ce împrejmuiau arborii care au
fost abandonate din sãrãcia noastrã ºi din lipsa de gospodãrire.
Pãmântul de sub acele traforuri era mult sub nivelul bordurii, iar apa
se scurgea prin acele traforuri. S-a încercat repunerea lor, însã
nereuºitã pentru cã nimeni nu se mai ocupa de întreþinerea lor. În
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trecut ele se întreþineau. Deci, pe strada Criºan, ar putea rãmâne
pomii, dar nu zona verde de aliniament. Circulaþia pietonalã este
poate mai intensã decât pe strada Meþianu. Strada este foarte
importantã iar problema se poate rezolva. Dar, aºa cum am mai
amintit în ziarul nostru, nimeni nu consultã pe nimeni. Nu sunt consultaþi reprezentanþi ai societãþii civile.
– Am vorbit de rambleerea strãzilor (supraînãlþarea lor),
despre linia de travai separatã, despre aceste zone verzi de
aliniament. Mai sunt ºi alte surse mari de praf în Arad?
– Da, ºi poate cea mai mare vine de la lucrãrile tehnice edilitare
din oraº. Sunt sãpãturile fãcute pentru reþele de gaz, de termoficare
ºi altele, care se fac într-un hal fãrã de hal. nicãieri în lume nu se
face ca la noi. Se îngrãdeºte ºantierul foarte strict, sã nu pãtrundã în
afara lui nici un fir de praf. Se pun niºte garduri, dar pe sub ele,
când plouã sau când se spalã trotuarul cu furtunul, toatã mizeria se
duce în rigolele deschise ale strãzilor. De multe ori acel moloz ºi
acel praf de ciment se scurge în sifoanele de scurgere, face o semicimentare, o semiprizã ºi le înfundã. O calamitate pentru cei care
trebuie sã desfunde sifoanele. Iar rezultatul înfundãrii este bãltirea
apei pe strãzi. Aici trebuie severitate, o decizie a Primãriei…
– Dacã nu existã o conºtiinþã civicã din partea celor ce
deschid ºantierele…
– Existã acea conºtiinþã civicã, dar mai rar. Când se sapã un
canal, pãmântul este depozitat pe trotuar, iar cât timp dureazã
ºantierul, el ajunge în canalizare iar mai târziu în alveolele
plãmânilor noºtri. Nu trebuie fãcutã mare teorie ºi nici nu este
nevoie de mari eforturi pentru ordine. Am vãzut ºantiere la Deva,
la Oradea, la Ploieºti, la Timiºoara. Nu se întâmplã aºa ceva. La noi
nu existã corelare între cei care reparã drumul – spre exemplu – ºi
Gospodãrirea Comunalã. Se pune asfaltul ºi dupã aceea se sparge
ca sã se monteze o conductã. Deºi existã un deviz iniþial. Apoi, la
astuparea ºanþurilor se pune pãmântul ºi se lasã aºa sã se bãtãtoreascã de la sine. Se toarnã betonul la nivelul asfaltului ºi în scurt
timp, datoritã tasãrii, aºa-zisa îmbrãcãminte se degradeazã apãrând
gropile în care te împiedici. Or, o lucrare corectã depinde de
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disciplina în construcþii ºi face parte din civismul profesional. Noi,
constructorii, ar trebui sã avem aceastã moralã, condescendentã,
faþã de cetãþeanul care trãieºte în oraº. Am putea, printr-un minim
efort, sã dãm Aradului un aer curat. Dar camioanele împrãºtie
molozul prin tot oraºul. Nici mãcar pneurile nu se spalã la ieºirea
din ºantier, cu un furtun. Asta ar trebui sã fie obligatoriu. Depinde
de edili cum ºtiu sã impunã disciplina. Nu mai pomenesc despre
nerezolvarea scurgerilor. Lipseºte cu desãvârºire o gândire profesionalã. Nu voi înþelege niciodatã, pentru ce s-a lãsat acel ºanþ în
carosabil, lângã bordura trotuarului! Nu existã nici o justificare profesionalã a lui.
Dacã arhitecþii – de-a lungul anilor – nu s-ar fi ocupat de birocraþie, iar edilii ar fi luat în seamã punctul lor de vedere profesional, dacã s-ar fi format acea societate civilã responsabilã, nu s-ar fi
ajuns aici.
– Formarea societãþii civile este totuºi grea.
– Foarte grea. Educaþia civicã este foarte importantã, iar societatea civilã de asemenea. Vã dau un alt exemplu. Am fost la
Edinburgh. Acolo, municipalitatea s-a gândit sã modernizeze un
cartier ºi sã schimbe vechile lampadare cu altele noi, cu luminã de
neon. Era un cartier victorian. Nu deosebit, dar frumos. Tot cartierul
s-a revoltat împotriva acestei decizii ºi municipalitatea a fost
nevoitã sã pãstreze vechile lampadare, ba sã le ºi restaureze. Am
întrebat pe cineva ce s-ar fi întâmplat dacã municipalitatea refuza
sã dea ascultare comunitãþii. „Cãdea guvernul!” mi s-a rãspuns, mai
în glumã, mai în serios. Adicã asta înseamnã forþa societãþii civile.
– Care, la noi, cam lipseºte…
– Din pãcate, acum. În trecut arhitecþii fãceau machete.
Arhitecþii n-au nevoie de machete, dar pentru omul fãrã viziune în
spaþiu sunt necesare. Apoi, în alte pãrþi existã expoziþii cu machete.
Asta lipseºte din parcul de odihnã al Aradului. Ar fi necesarã o astfel de salã pentru educaþia civicã. Propunerile arhitecþilor trebuie sã
fie cunoscute. Face parte ºi dintr-o educaþie vizualã, stârneºte acel
sentiment critic… Aici apare din nou rolul agorei sociale în care se
pun marile probleme. Omul are nevoie de societate. O sã vinã vre-
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mea renunþãrii la fotoliu. Acuma trãim o civilizaþie a fotoliului ca sã
nu-i spun altfel… a curului. Stau în fotoliu, aduc lumea la mine în
casã, mã aºez pe un alt fotoliu în maºinã, apoi în alt fotoliu la
serviciu, în birou sau în uzinã (pentru cã noile utilaje sunt foarte
evoluate). Acesta devine un handicap social, creazã însingurarea
cetãþeanului. Omul ajunge la o crizã de personalitate. Acea viaþã
socialã a dispãrut. Agora este foarte importantã. A dispãrut prietenia ºi iubirea dintre oameni, a dispãrut ºi Dumnezeu dintre oameni.
Comunismul a înghesuit oraºele inuman, fãrã sã creeze acele instituþii care sã înlocuiascã familia tradiþionalã, care la noi era sfântã.
Trebuie sã refacem societatea civilã.
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Absenþa pietonalului ne însingureazã
L-am regãsit pe arhitectul Miloº Cristea fericit. Fericit, deoarece
câteva, cel puþin dintre ideile sale au fost preluate cu aplomb ºi
dãruire de cãtre cei mai tineri. Nu-ºi doreºte o statuie, nici mãcar o
medalie, ci îmi spune cã îl bucurã iniþiativa tinerilor care s-au
ambiþionat sã îi redea valoare Cetãþii Aradului, unicã în Europa. Îmi
mai spune cã este rândul celor mai tineri (fie ei arhitecþi sau nu) de
a face ceva pentru Arad. Pentru cã în sãptãmâna care a trecut au
fost câteva dispute, unele chiar publice, pe tema realizãrii unei
zone pietonale în Arad, ne-am hotãrât sã readucem în discuþie
problema pietonalului.
Miloº Cristea – Deci reluãm problema pietonalului ºi, eu ºtiu, a
vieþii de toate zilele a cetãþanului în cadrul oraºului. Încep cu
relatarea unei întâmplãri. Cu ani în urmã, în nu ºtiu care oraº, s-au
stricat releele de televiziune ºi, spre stupoarea edililor ºi a populaþiei, Corso-ul, care este comun tuturor marilor oraºe, s-a umplut
de populaþie, iar lumea a început sã se plimbe ca ºi în anii când nu
era televiziune sau nu era atât de incisivã ca acum. În trecut petreceam seara împreunã cu prietenii. Din zona centralã a oraºului,
zona importantã, rezidenþialã a oraºului cunoºteam aproape pe
toatã lumea, mãcar dupã figurã, vechile figuri ale oraºului Arad.
Astãzi, datoritã stãrii generale, omul nu mai iese pe Corso. Se
închide între cei patru pereþi ºi se uitã la televizor, cu efecte
dureroase.
– Ce înseamnã o zonã pietonalã pentru un oraº?
– În primul rând cã pietonul este eroul principal al unui oraº.
Oraºul a fost creat de pieton, reþeaua stradalã de asemenea.
Ea s-a fãcut pentru deservirea caselor, a celor necesare într-un
urbanism tradiþional. sigur cã s-au întâmplat mutaþii importante în
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viaþa modernã, a circulaþiei, a tehnologiei moderne. Lipsa anumitor valori pe care în decursul mileniilor, a anilor, a vieþii urbane în
decursul istoriei omul ºi le-a dobândit ca cetãþean al oraºului, are
efecte psihologice dureroase. Este tocmai însingurarea, este tocmai un dezechilibru psihic, pentru cã omul este un animal social, el
trebuie sã trãiascã în societate. Marile magazine, marile aglomeraþii
orãºeneºti creeazã relaþii sociale mult mai mari decât în trecut ºi cu
cât acestea sunt mai mari, cu atât însingurarea este mai mare, asta
este un fenomen foarte interesant. Deci am foarte multe relaþii însã
acestea sunt foarte superficiale. Lipseºte acea profunzime a relaþiilor, de prietenie, de iubire între oameni pe care toate religiile lumii
le propovãduiesc, de bunã vecinãtate. Oamenii se izoleazã, mulþi
în bloc nici nu-ºi cunosc vecinii de scarã. Deci sunt o serie întreagã
de probleme care reprezintã un handicap cu efecte negative asupra
echilibrului psihic al omului. Deci, aceste valenþe câºtigate de-a
lungul mileniilor de civilizaþie orãºeneascã, în fine, într-o societate
informaþionalã se cautã a se recâºtiga. Sigur cã nu ca în trecut, nu
ne vom întoarce cu faþa spre trecut, dar este foarte interesant cã
vechile cadre orãºeneºti sunt mult mai cãutate de tineri, aºa instinctiv. Tânãrul este un personaj instinctiv încã nelaterat de ideologii ºi
îndoctrinãri. El se duce în mediul în care se simte bine searã de
searã, în aceste reuniuni ale lor. Ele trebuie dirijate puþin spre
valenþele fireºti pe care le-am câºtigat ºi este rolul nostru, al
pãrinþilor, al celor care influenþãm viaþa tineretului. Trebuie sã le
creem cadrul necesar. Vedeþi, aicea este rãul urbanismului care prin
mijloacele sale poate sã favorizeze aceste contacte sociale ºi poate
sã favorizeze valenþele pierdute. Or, dacã tânãrul se obiºnuieºte sã
stea în casã, în faþa televizorului, creºte ºi se naºte cu televizorul în
faþã, lucrul acesta este un lucru negativ. ªi acest lucru, într-o societate evoluatã se cunoaºte ºi populaþia îl cunoaºte. Edilii trebuie sã
cunoascã aceste concepte urbanistice, ori legislaþiile fiind foarte
scurte, ei nu mai au timp sã se informeze, sunt informaþi superficial
de anumite persoane care nu întotdeauna sunt cele indicate. Iar
societatea civilã, mai ales cum este cazul la noi, fiind aproape
inexistentã, adicã nu este educatã, ar trebui sã intervinã rolul
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profesionistului. El dacã are o intervenþie incisivã ºi care este ºi
corectã ºi pozitivã, el trebuie sã prolifereze ºi sã o lãmureascã, sã o
aducã public º.a.m.d. Iatã ºi rolul pentru care þin ca acest concept
al pietonalului ºi al reumanizãrii nucleului central al oraºului, care
este creierul ºi de unde pornesc toate celelalte funcþiuni ale
oraºului, sã revinã pe fãgaºul sãu normal.
– O idee pentru crearea unui spaþiu pietonal a avut ºi
viceprimarul Ioan Darida, vrând sã oprescã circulaþia între
Primãrie ºi Teatru, în zilele de sâmbãtã ºi duminicã.
– Nu, ºtiþi ce se întâmplã, sunt paleative. Dacã vã amintiþi, ultimul prim-secretar, tovarãºa Pugna. Primele demersuri ale unui
prim-secretar permise de cãtre Comitetul Central erau sã-ºi facã un
pic de popularitate. ªi întotdeauna noul instalat, noul secretar
chema arhitecþii, chema artiºtii ºi vroia sã facã ceva bun, cu bune
intenþii. Dar acest desert arhitectural-urbanistic se stingea foarte
repede când problemele economice copleºeau preocupãrile
primului-secretar. Tovarãºa Pugna de atunci, prin declanºarea
Revoluþiei din ’89 a prins doar desertul, ºi a fãcut un lucru bun. A
fãcut piaþa din faþa primãriei, dacã vã mai amintiþi, a fãcut în spate
acele garduri decorative. A mai avut o bunã intenþie. Venind de la
Timiºoara ºi vãzând cum s-a rezolvat pietonalul acolo a oprit
circulaþia între Teatru ºi Primãrie. Dar dacã azi opreºti circulaþia în
mod artificial, se poate sã se deregleze întreg sistemul circulaþiei ºi
mã întreb dacã acest lucru se mai poate justifica la ora actualã.
Adicã, o sã revinã lumea pe Corso ºi o sã se plimbe? Eu nu cred.
Aici este o chestie de educaþie civicã ºi care are o bãtaie mai lungã.
Ar fi unele probleme care ar trebui discutate. O datã problema conducerii edililor noºtri, neinformarea, neangajarea într-o luptã de
perspectivã. Motivul ar fi poate perioada foarte scurtã, de patru ani,
timp în care nu se poate face aproape nimic într-un oraº. Un studiu
pentru un demers important de dezvoltare poate sã dureze un an,
doi, trei. Urmeazã punerea sa pe tapet din punct de vedere financiar, aplicarea lui, obþinerea fondurilor pentru investiþii. Toate acestea dureazã ani de zile. Deci, cu cât noi amânãm aceste probleme
de dezvoltare ºi a studiilor respective, cu atât prelungim letargia
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unui oraº. Noi am rãmas în urmã, acest lucru trebuie sã-l ºtie populaþia Aradului. Prin faptul cã am fost raion al Timiºorii, cum a fost
Pecica ºi Jimbolia ºi celelalte, deci noi, ca reºedinþã de judeþ, ca un
creier al unui sistem teritorial, noi am rãmas mult în urmã.
– Adicã o astfel de întrerupere a circulaþiei nu ar constitui o
rezolvare a problemei pietonalului.
– Desigur, sunt paleative. Adicã sunt rezolvãri provizorii care
pot sã perturbe ºi nu ºi-ar avea scopul. Scopul respectiv ar fi interesant sã opreºte circulaþia când e circulaþie de vârf, ca pietonul sã
poatã circula mai liber, pentru cã centrul nostru s-a aglomerat în aºa
hal încât deja devine neîncãpãtor. Nu pentru cã s-a înteþit populaþia
în centru, ci pentru cã au apãrut megacartierele Aurel Vlaicu,
Micãlaca. Aceste mari cartiere nu au centru propriu-zis, care trebuie sã fie de nivel orãºenesc, 50, 60 de mii de locuitori înseamnã
un oraº mediu, care dacã n-are centru îl face pe cetãþean sã aglomereze peste mãsurã centrul orãºenesc. Aici este problema. Oprind
circulaþia pentru a crea lejeritate pietonilor este bine, numai nu mã
îndoiesc cã or sã aparã complicaþii pe arterele limitrofe. Nici nu ne
puteam da seama de fenomenele de circulaþie. Astea trebuiesc
rezolvate printr-un studiu. Or, ceea ce propun eu ºi am propus de
40 de ani, de când am venit tânãr arhitect, am vrut sã vãd cum pot
sã-i redau bulevardului acele valenþe pierdute, sã-ºi exploateze
pânã la maximum potenþialul sãu social. Nu este invenþia mea, este
invenþia tuturor marilor oraºe ale lumii. Numai la noi, la Arad, acest
lucru n-a prins. Din pãcate s-au pierdut în eter ideile respective ºi
se pierd mereu, pentru cã edilii oraºului nu au aceastã pasiune, care
este un concept al urbanismului contemporan. S-a fãcut în toate
marile oraºe ale lumii. Peste vechile nuclee orãºeneºti s-a suprapus
o circulaþie debordantã de maºini. Era un fenomen universal nu
numai în lagãrul socialist. Or, oraºul este vatra în care se dezvoltã
personalitatea omeneascã, aici s-au nãscut cultura, arta, ºtiinþa. Sau nãscut în aceste mari aglomerãri care se numesc oraºe. Ele oferã
un confort ºi o posibilitate de concentrare ºi de muncã pe care
localitãþile rurale, care sunt specializate în agriculturã nu o pot crea
ºi nici nu pot concentra atâtea valori care sã poatã valida obiective
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ºtiinþifice, artistice º.a.m.d. Deci oraºul este ºi va rãmâne, iar ca
urbanist am datoria sã-l readuc, sã-l reumanizez printr-o normalã
circulaþie, care s-a suprapus peste funcþiunea aceasta primordialã a
oraºului, s-a suprapus pur ºi simplu ºi îneacã în inconfort, în zgomot, nocivitãþi, pericol de accidente ºi mutilarea vieþii sociale. Cãci
omul este supus tehnologiei maºinii. El trebuie sã stea la stopuri,
trebuie sã meargã pe drumuri stabilite, ca sã traverseze o stradã
trebuie sã parcurgã sute de metri º.a.m.d.
– Avem malul Mureºului, care e destul de lung. Nu este suficient pentru necesarul unui pietonal?
– Da, dar malul Mureºului este o promenadã sezonierã, adicã în
cursul verii îºi are un alt rol. Omul are nevoie de cadru urbanistic,
de marea scenografie despre care am vorbit, are nevoie de vitrine
care sã strãluceascã. Trãim într-o epocã în care tehnologia a ajuns
la perfecþiune. De la ºuruburi ºi pânã la cele mai complicate mecanisme apar în vitrine strãlucitor ºi ele dau un spectacol vizual extraordinar. În promenada urbanã, omul trebuie sã aibã în dreapta sau
în stânga vitrinele. Pe urmã nu mai spun despre unitãþile de alimentaþie publicã. Uitaþi-vã ce este în America, de dimineaþa pânã seara
se mãnâncã. Apar cele mai teribile cofetãrii ºi restaurante. Sigur cã
lucrurile se vor normaliza peste tot în lume ºi poate ºi la noi. În
societatea informaþionalã, în societãþile postindustriale unde treaba
este evoluatã se reface însãºi familia tradiþionalã, se refac acele
valenþe pe care urbanismul în decursul secolelor le-a validat. Am
fost acuzat cã sunt un paseist, care mã vãd în trecut. Sunt în trecut
valori permanente care s-au deteriorat. De exemplu, sportul de
masã a dispãrut. O sã facem capitolele de sport ºi o sã vedeþi cã
n-am avut campioni mondiali, n-a fost peste tot Nadia Comãneci,
dar am avut un sport de masã. Au dispãrut terenurile de fotbal ale
unitãþilor urbanistice. În copilãria mea am ºtiut vreo zece în cartierul
unde am copilãrit. Au dispãrut toate. Dar sã revenim la pietonal.
Pietonalul este concept de urbanism, de reumanizare a oraºului ºi
de a pune în valoare valenþele lui extraordinare pentru populaþia
oraºului. Dacã nu o punem, o sã avem o populaþie care o sã meargã
cu sacoºa dupã cumpãrãturi ºi va fugi acasã în faþa televizorului, în
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microuniversul sãu. Or, dupã cum am spus ºi rândul trecut, viaþa
socialã va trebui sã se desfãºoare în acel oraº. Acest lucru nu se face
mâine, nici pietonalul pe care îl propun eu. Nu se poate face mâine
sau poimâine, dureazã foarte mult studiul, cã ceea ce am fãcut aici
este o propunere de principiu, care aratã fezabilitatea, adicã posibilitãþile reale de a se face, pentru cã acest bulevard are o rezervã
extraordinarã. Aspectul lui, secþiunea lui transversalã pe care o
vedeþi, oferã posibilitãþi extraordinare. La ora actualã nu putem
concepe ºi nici într-un viitor destul de mare sã scoatem circulaþia
de pe bulevard, dar o putem optimiza, o putem face în aºa fel încât
sã nu deranjeze pietonul care trebuie sã aibã rolul principal. El este
actorul principal al acestei urbe.
– Aþi mai spus dumneavoastrã cã toate acestea nu se pot
face mâine…
– Nici nu propun.
– Însã ar trebui sã se declanºeze interesul pentru aceste
probleme ale Aradului.
– În trecut, cei care au combãtut soluþia pietonalului le ºopteau
primilor-secretari: „Domnule, ãsta viseazã, umblã cu capul în nori ºi
vrea sã scoatã circulaþia de pe bulevard”. Din contrã, benzile de circulaþie, nodurile de circulaþie ar putea sã devinã mult mai simple.
Avem niºte noduri de circulaþie care produc victime. ªi acolo unde
se întâmplã accidente mortale, acolo nu-i vorba de „cã baba se
piaptãnã”, de vise. Uitaþi, stau aici, în apropiere de acel infernal nod
care este între bulevard, strãzile Criºan ºi Grigorescu. Este un nod
care mâine se poate desfiinþa în favoarea pietonului. Încruciºarea
asta creeazã cele mai dramatice accidente. Avem aici diagrama
posibilitãþilor de ciocnire, fãcutã împreunã cu inginerii de trafic.
Sunt 68 de posibilitãþi de coliziune. Prin desfiinþarea acestui nod
dispare total cele 68 de posibilitãþi de conflict ºi poate se salveazã
vieþi omeneºti. O altã posibilitate care s-ar putea face mâine este
Piaþa Teatrului, în zona strãzii Eminescu, bulevardul, Teatru, Piaþa
Avram Iancu ce are o traversare prin faþã, care e inutilã. Cu o relaþie
de dreapta se poate înconjura Piaþa Avram Iancu ºi sã se creeze
aceastã trenã a Teatrului, care nu existã încã. Teatrul este un
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obiectiv de o importanþã deosebitã, unde se adunã lumea iar acum
acolo este o adevãratã aglomeraþie. Aceastã trenã ar putea crea o
esplanadã, cum este în faþa Primãriei. Mâine se poate desfiinþa
aceastã traversare. Astfel s-ar putea favoriza pietonul. Pietonul trebuie sã aibã lejeritate ºi siguranþã în circulaþie. Traversarea din faþa
Teatrului este pur ºi simplu o calamitate. Pe strada Eminescu se
creeazã un adevãrat blocaj. Deci, aceste douã obiective mâine se
pot realiza. Însã, din pãcate, nimeni nu le ia în seamã.
Sigur, multe se pot rezolva în baza unor studii, însã eu vorbesc
aici în primul rând în principiu. Pentru cã prospectul (adicã secþiunea transversalã a bulevardului) este total greºit conceput.
– S-au mai încercat pânã acum modificãri ale acestei
înfãþiºãri a bulevardului?
– A fost un moment la începutul anilor ’70, când se putea rezolva problema, atunci când s-a asfaltat întreg bulevardul. Însã n-am
avut audienþã, deºi am chemat la Arad mari arhitecþi din Bucureºti,
care mi-au fost profesori, pentru a mã sprijini în efortul meu de a
convinge autoritãþile de atunci cã este necesarã modificarea structurii bulevardului. Au fost la Arad cei mai importanþi arhitecþi ai
þãrii. Dar, degeaba. Pur ºi simplu ideea a fost sabotatã. Au fost
intervenþii dureroase, de-a dreptul, mânate de eu ºtiu? invidie…
N-am putut sã înþeleg niciodatã asemenea oameni pe care îi deranjam doar pentru cã aveam iniþiative
– Deºi am mai vorbit într-un episod despre aceastã posibilã
transformare a structurii bulevardului, totuºi aº vrea sã reveniþi
puþin ºi sã precizaþi din nou care este principiul de reumanizare
a bulevardului.
– Cele douã carosabile, care sunt separate, care creeazã acele
complicate noduri de circulaþie, care mãreºte riscul provocãrii unor
accidente, pot fi reunite în artera de mijloc. fãrã sã se diminueze circulaþia. Ba dimpotrivã, s-o amplific. Parcarea se poate face extraordinar de optim: de-a lungul întregului bulevard. Sigur, toate astea
fac parte dintr-un studiu preliminar. El ar trebui aprofundat. Întreaga zonã verde poate sã devinã activã pentru pieton. Aerul curat se
poate reinstaura pe bulevard. Ambele carosabile devin zone
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pietonale iar pe centrul bulevardului se poate transfera circulaþia
autoturismelor, bineînþeles odatã cu înfundarea liniei de tramvai în
noul carosabil. Astãri, artera din mijloc nu este folositã. Este o risipã
fantasticã de spaþiu. Este folositã pentru parcãri, în majoritatea timpului goale. Parcãrile de pe margine ar avea ºi o mult mai mare
capacitate iar, totodatã, ar fi mult mai funcþionale. Nodurile de circulaþie se simplificã foarte mult, pentru cã nu mai sunt separate
cele douã sensuri de circulaþie, se simplificã traversarea pietonului.
Se îmbunãtãþeºte întreaga atmosferã a bulevardului. Un lucru, de
altfel, extraordinar de simplu, dar cred cã nici astãzi nu convine
unor persoane de decizie.
– Nici dupã Revoluþie nu aþi reuºit sã vã impuneþi punctul de
vedere?
– Imediat dupã Revoluþie am pus din nou aceastã problemã pe
tapet. Ba chiar am ºi publicat-o. Absolut, nici o reacþie, nici o rezonanþã. Lucru care pe mine m-a îndurerat pentru cã, încet-încet, eu
am sã ies total din scenã. Nu ºtiu, oare edilii oraºului chiar nu sunt
interesaþi sau este lipsã de informare, ori o informare greºitã. Pentru
cã s-au gãsit mulþi care sã spunã cã prin aceastã idee aº urmãri sã
scot definitiv circulaþia de pe bulevard. Nu este adevãrat. Eu înþeleg cã inclusiv denumirea de pietonal este interpretatã ca o
eliminare a circulaþiei autoturismelor. Într-adevãr, aceastã circulaþie
se eliminã dar nu de pe bulevard, ci de pe actualele carosabile,
transferând-o pe artera din mijloc. Aici este frumuseþea formidabilului nostru bulevard, care, aºa cum spuneam, este structurat
total greºit. Pietonii care circulã pe troturare respirã gaze de eºapament iar atmosfera de oxigen a acestei zestre dendrologice de pe
bulevard nu o respirã nimeni. Or, tocmai acesta este unul dintre
rolurile studiului despre care v-am vorbit. Este doar o gândire simplã ºi logicã, fãrã prea multe savantlâcuri. Nu este un moft al arhitectului Miloº Cristea. A fost fãcut pluridisciplinarã, din care nu
lipseºte nici higienistul, nici juristul (procurorul Ianotã), care
cunoºtea toatã aceastã dramã a bulevardului, nu lipseºte nici
inginerul de trafic (inginerul Aslãu).
– Deci, lupta pentru aceastã idee n-aþi dus-o chiar singur.
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Au fost mai mulþi care ar fi vrut ca ea sã fie pusã în practicã.
– Da, sigur. N-a fost visul meu de om cu capul în nori. Arhitectul
nu este cu capul în nori. Deºi se ocupã ºi de zugrãvit de clãdiri, se
ocupã ºi de acea parte afectivã a urbanismului ºi a arhitecturii, care
este frumosul. Luat cam în derâdere de unele personaje importante. Aº vrea sã se înþeleagã foarte clar cã nu este vorba despre
scoaterea circulaþiei de pe bulevard, ci despre o îmbunãtãþire a ei,
despre o rezolvare optimã a nodurilor de circulaþie. Iar rezolvarea
circulaþiei pietonale pe bulevard se poate rezolva independent de
studiul general al circulaþiei. Este o problemã localã a bulevardului,
a acestui extraordinar bulevard cu care ne lãudãm în toatã Europa
ºi pe care l-am structurat, din pãcate, greºit pentru pietoni. Însã trebuie cunoscutã necesitatea ºi gravitatea unui studiu general al circulaþiei de cãtre edilii Aradului. Rezolvarea problemei pietonalului
poate începe mâine, dar ar înseamna sã fiu nerealist, sã cred cã
totul se poate rezolva mâine. Trebuie fãcut însã un studiu în detaliu. Realizarea unui studiu dureazã chiar de ani de zile. Ceea ce
înseamnã cã aceastã concepþie trebuie transmisã din legislaþie în
legislaþie. Edilii trebuie sã ºtie cã sunt o serie întreagã de permanenþe, care se transmit. Aici este rolul mare al secþiei de sistematizare a Primãriei. Conceptele trebuiesc transmise de la un primar la
altul, dar acum se întâmplã exact pe dos. Ca pe vremurile trecute.
Fiecare cautã sã se uite în gura primarului, sã vadã ce doreºte. Or,
relaþia este exact inversã. Noii edili, primarul trebuiesc informaþi.
Pentru cã ei nu sunt nici urbaniºti, nici arhitecþi. Sigur, toate astea
pot fi luate în derâdere însã, vã asigur cã nu eu le-am inventat.
V-am mai spus cã am cãlãtorit prin întreaga Europã, când am fost
în conducerea Uniunii arhitecþilor. Am fost în marile metropole.
Toate ºi-au rezolvat aceste fundamentale probleme. Dar nu numai
oraºele din alte þãri. ªi la noi în þarã s-a reuºit în multe oraºe, cu
excepþia greu de înþeles a Aradului. Pietonalul este principiul de
reumanizare a oraºului, de redobândire a valenþelor urbei.
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Oraºul este incomod
Pânã acum, din episoadele precedente ale convorbirilor cu
Miloº Cristea publicate sub acest titlu generic ce a zgândãrit multe
orgolii, aþi putut afla de ce Aradul nu are monumente, de ce nu are
(sau are prea puþine) puncte turistice de atracþie, de ce suferã de
boli de sistem, de ce este mai poluat decât alte oraºe ale României,
de ce are o circulaþie sufocantã, de ce i se prãbuºesc în curând
clãdirile vechi (de patrimoniu), de ce se construieºte haotic în
diferitele zone ºi câte ºi mai câte neajunsuri care contribuie la
expansiunea diferenþei dintre calitatea vieþii urbane a arãdenilor ºi
cea a altor conaþionali care au norocul sã trãiascã în oraºe ai cãror
edili sunt mai devotaþi urbei decât ai noºtri. În episodul de astãzi
arhitectul Miloº Cristea a þinut sã ne oprim puþin asupra problemei
pe care o constituie lipsa dotãrilor necesare ale oraºului.
***
Miloº Cristea – Faþã de celelalte mari oraºe, Aradul are un
defect care poate fi, în acelaºi timp ºi o calitate: este un oraº monocentric.
– Explicaþi puþin ce însemamnã acest monocentrism al
Aradului.
– Adicã, zona centralã este concentratã într-un singur loc. Faþã
de Timiºoara, Oradea sau alte oraºe care au mai multe puncte de
interes, pe lângã centrul propriu-zis. Celelalte oraºe au mai multe
focare foarte importante. Am spus cã pentru Arad monocentrismul
este un defect pentru cã aici a fost uitat un rol important al disciplinei în construcþii. Noi am pierdut foarte mult ºi din cauza lipsei
de cunoaºtere a unor teorii care trebuiau puse în practicã. Întotdeauna, din acest punct de vedere, ne-am lovit de un vid pe care
nu l-am putut depãºi.
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– La ce vid vã referiþi?
– Este vorba despre problema centralizãrii ºi a descentralizãrii
oraºului Arad. Dupã anii ’50 populaþia oraºului s-a dublat apãrând
ºi cele douã megacartiere, Micãlaca ºi Aurel Vlaicu. Or, apariþia
acestor cartiere nu a fost una naturalã, ci forþatã. Dar, fiindcã veni
vorba despre naºterea acestor cartiere, vreau sã fac o parantezã ºi
sã amintesc aici cã se împlinesc patruzeci de ani de la înfiinþarea
Institutului de Proiectãri, printre fondatorii cãruia mã numãr ºi eu.
Acolo, în acel institut, s-au gândtit toate proiectele de sistematizare ale oraºului, cu toate vitregiile sistemului de atunci care ºi-a
lãsat, din pãcate, o amprentã nu prea beneficã asupra dezvoltãrii
oraºului.
– Aþi mai amintit pe ici pe colo despre aceste vitregii, însã
cred cã nu ar fi lipsit de interes pentru arãdeni sã precizaþi din
nou prin ce au influenþat ele negativ sistematizarea Aradului.
– V-am mai spus cã atunci arhitectura era politicã de stat. A fost
destul de uºor sã se tragã cu buretele peste toate tradiþiile de construcþii ºi aºa au luat naºtere dramele oraºului Arad. Noua politicã
a propus o sistematizare forþatã, sãlbaticã, o urbanizare sãlbaticã. În
perioada interbelicã s-a procedat mult mai natural pentru atragerea
populaþiei rurale spre oraºe. S-a fãcut, de exemplu în acea
perioadã, cãminul de lângã Palatul CFR, construit special pentru
ucenicii veniþi în Arad, unde astãzi este Liceul de Artã. A fost fãcut
de arhitectul Traianescu, cel care a fãcut ºi Catedrala din Timiºoara.
Dupã rãzboi, în noul regim comunist, urbanizarea s-a fãcut (cum sã
spun?) brutal. S-au dezvoltat vechile ramuri industriale ale
Aradului, de altfel destul de variate ºi de importante pentru a mai
fi necesarã o altã implantare. Mã rog, a fost acea nefericitã idee de
mai târziu de construire a Combinatului Chimic. S-a recurs la o arhitecturã ce folosea mijloace, eu ºtiu…
– Cum ar fi forcepsul…
– Cam aºa ceva! Pentru cã s-a încercat sã se facã într-un timp
foarte scurt ceea ce alþii au fãcut de-a lungul deceniilor. Pe lângã
asta au apãrut ºi economiile forþate la materiile prime, cerându-se
reduceri la consumul de metale, de neferoase, de ciment ºi aºa mai
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departe. De aici ºi perturbãrile ce au urmat. S-a construit mult, dar
ceea ce s-a fãcut nu înseamnã neapãrat ºi arhitecturã. Ca dovadã
marile cartiere despre care am mai vorbit ºi în care veþi vedea
lucruri destul de neplãcute din punct de vedere arhitectural.
Arhitectura are ºi ea valenþele ei, or în cele douã megacartiere nu
poate fi vorba despre arhitecturã. Din cauza absenþei dotãrilor
necesare Micãlaca ºi Aurel Vlaicu au devenit douã dormitoare
uriaºe care nu au nici o valoare arhitecturalã. Acele blocuri tip, gândite la Bucureºti – în majoritatea lor – pe care noi eram obligaþi sã
le aplicãm. Iar pe lângã aceasta mai veneau ºi acele delegaþii de la
Bucureºti, alterând gândirea ºi compoziþia arhitecturalã prin diverse
intervenþii. Ce-i drept, s-au fãcut atunci ºi câteva bunuri unicat, cum
sunt sãlile de sport, Casa Sindicatelor, hotelurile „Astoria” ºi „Parc”,
dar nu s-a ºtiut ori nu s-a vrut anihilarea marelui handicap al
Aradului, acela de concentrare a vieþii oraºului în zona centralã.
Dupã construirea megacartierelor, oraºul a rãmas tot monocentrist.
Am mai spus cã aceasta este principala cauzã pentru aglomerarea
excesivã a centrului oraºului.
Ca arhitect – ºi nu numai eu – am gândit în mod corect compoziþia cartierelor, însã, din pãcate, s-a realizat foarte puþin din acele
proiectate centre, din nucleele lor funcþionale.
– Adicã…
– Adicã s-au fãcut doar niºte magazine, folosite, aºa, sporadic…
– Câteva ºcoli…
– S-au fãcut ºi ºcoli, dar încã ele nu sunt suficiente. În tinereþea
mea nu s-a conceput ca elevii sã meargã la orele de curs în trei
schimburi. Programul ºcolilor era doar înainte de masã, atunci când
viteza de recepþionare a informaþiei este maximã, când metabolismul copilului ºi prospeþimea gândirii sunt cel mai accentuate.
Acum, din cauza numãrului mic de ºcoli, sãracii copii se duc ºi
seara la orele de curs. Într-o lume normalã nu se poate concepe aºa
ceva. Aceste nereguli au implicaþii dureroase în viitorul acestor
copii, ºi se lasã cute adânci în sufletul lor, în pregãtirea lor. Iatã,
cum un urbanism nesãnãtos pentru cerinþele sociale poate avea
urmãri nefaste pentru populaþie. Ne confruntãm cu aceste
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neajunsuri ºi pentru cã nu s-au creat acele centre de cartier, care –
de altfel – au fost prevãzute în proiectele noastre. ªi în Aurel Vlaicu
ºi în Micãlaca ºi în Alfa Falezã-Sud. Chiar dacã, poate, nu la nivel
mondial neapãrat, însã aveau în proiect toate dotãrile necesare.
– Ce lipseºte din cartiere?
– Acele magazine universale, dotãrile administrative, cele
comerciale de importanþã cuvenitã. Pentru cã la un numãr de
locuitori de 50-60 de mii se poate vorbi despre un oraº în sine,
mediu, care cere un centru pentru favorizarea funcþionalitãþilor
sociale. Sã nu se încarce inutil reþeaua de transport în comun pentru nevoile sociale zilnice, pentru a ajunge la un magazin universal
sau la o piaþã. Necesitatea acestor centre de cartier ar trebui sã fie
o permanenþã în preocuparea edililor ºi mai ales a departamentului pentru disciplina în construcþii. Însã dupã Revoluþie asistãm la o
urbanizare mult mai sãlbaticã decât înainte. Astãzi nici mãcar nu se
informeazã nimeni din conducerea oraºului despre ceea ce ar trebui sã se facã în oraº. Aº putea sã dau numeroase exemple.
– Chiar vã rog!
– Alterarea pieþelor municipiului, despre care am vorbit. Apoi,
o altã construcþie care nu înþeleg cum a putut fi amplasatã acolo,
este noua benzinãrie de la intersecþia strãzii Pãdurii cu strada
Dorobanþi. Este inadmisibil ca într-un nod de o asemenea complexitate în circulaþie sã amplasezi o staþie de benzinã, care sã
complice ºi mai mult nodul. Haosul din Piaþa Romanã l-am mai
pomenit în episoadele anterioare, rezultat din cauza lipsei unui
studiu. Apoi sunt spaþiile libere rãmase în rezervele oraºului. Ele se
ocupã cu diverse unitãþi într-un mod sãlbatic.
– Care nu este sigur cã satisfac nevoile locuitorilor din
zonele în care sunt amplasate.
– Exact. Fiindcã nu se pun problemele unor studii. Avem acel
plan urbanistic general (PUG) a cãrui aplicare ºi respectare nu
depinde de nici o epocã politicã. Depinde doar de noi, de cei care
conduc destinele oraºului. Adicã sunt niºte permanenþe care dacã
se întrerup, se întrerupe dezvoltarea fireascã a oraºului. N-aº vrea
sã mai fac referire la kitschurile din Piaþa Catedralei, însã acolo mai
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este o problemã: pe latura de nord a acelei pieþe, de o mare valoare arhitecturalã, au rãmas niºte cocioabe. Nu ºtiu dacã s-a
gândit cineva cã acolo s-ar cere o clãdire importantã, un obiectiv
de mare expresie urbanisticã. Am putea reveni aici, vorbind despre
lipsa dotãrilor necesare unui oraº, asupra problemei garajelor, care
a rãmas o plagã a Aradului. Este una dintre moºtenirile politicii din
trecut. Numãrul autoturismelor a crescut fantastic iar construcþia
garajelor la subsolurile blocurilor de locuinþe – de exemplu – era
interzisã.
Or, dacã nu pun pe tapet aceastã problemã de perspectivã,
lungesc letargia unui oraº.
– Ba, ea se ºi poate agrava.
– Sigur cã da! Fiecare cartier, am mai amintit, este structurat
dupã acele unitãþi de vecinãtate, generate de ºcolile generale. Din
pãcate ºi aceste funcþiuni au fost perturbate. Au fost ocupate ºi
locurile rezervate pentru construirea ºcolilor ºi a grãdiniþelor.
– Erau prevãzute mai multe ºcoli pentru noile cartiere?
– Noi ca arhitecþi, am prevãzut amplasarea mai multor ºcoli, însã
intervenþiile organelor au nesocotit proiectele ºi au mutat
ºantierele oricum. Iar proastele amplasãri continuã. Am auzit cã ºi
în zona unde era gândit centrul cartierului Micãlaca au început sã
aparã obiective fãrã nici un studiu prelabil. Ocuparea necontrolatã
a zonelor libere va duce la o paralizie generalã. Asta este o altã
problemã dureroasã a Aradului. Totul se face neprofesional, fãrã
studii. Cum au fost amplasate benzinãriile. Aºa, otova. Unde-i o
zonã liberã apare o benzinãrie. Nu se poate aºa ceva! Am auzit
chiar o pãrere la Primãrie conform cãreia beneficiarul lucrãrii are
toate drepturile. Nu-i adevãrat. Nicãieri în lume nu se întâmplã aºa
ceva. Disciplina în construcþii nu este invenþia noastrã. Ea impune
anumite rigori care rãspund cerinþelor de dezvoltare a oraºului.
Beneficiarul este obligat sã respecte statutul ansamblului sau zonei
respective. Obiectivul pe care vrea sã-l facã, eu ºtiu, cu prepeleac
sau cu sorcovã, nu îl poate construi oriunde. Or, paguba care s-a
adus oraºului în funcþiunea sa principalã, în ultimii ani, nu s-a adus
în toþi cei 50 de ani de comunism. Pur ºi simplu se altereazã o serie
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de organisme orãºeneºti de mare importanþã. Cu autorizaþii în regulã se ridicã tot felul de construcþii pentru care nici nu trebuie sã
fii urbanist sã observi cã au un amplasament greºit. Astea sunt
probleme care n-ar avea ce cãuta în sfera politicului.
– Aþi amintit câteva dotãri de care duce lipsã Aradul (ºcoli,
magazine, acele centre de cartier). Sunt singurele?
– Programele de dotãri au suferit ºi ele din perioada trecutã o
europenizare în gândire. Centrele megacartierelor, reevaluarea
zonei Cãii Romanilor, a vechiului bazar orãºenesc din zona Casei cu
Lacãt, toate acestea ºi alte proiecte fac parte din procesele de
descentralizare a vieþii sociale a oraºului. Noile programe prevãd
structuri mai complicate ale centrelor despre care vorbim fiind gândite chiar hoteluri, case de sãnãtate etc. Adicã ele, centrele nu pot
fi niºte organisme moarte, ele trebuie sã aibã un interes social pe
tot parcursul zilei. Trebuie sã conþinã multe funcþiuni care se
deserveascã acel cartier. Zona festivã a oraºului trebuie amplificatã,
cum este cazul reintroducerii Cetãþii Aradului în circuitul civic ºi cel
internaþional turistic. Însã elanurile arhitecþilor s-au tocit în impersonale ºi anonime realizãri. Sãrãcãcioase de-a dreptul. Din pãcate
n-am avut norocul sã fim un centru cum a fost Timiºoara ºi Oradea.
Dar crearea acelei tihne urbane este un scop esenþial. Noi am rãmas
cu vechiul centru: aici este sufletul oraºului, aici este stomacul
oraºului, aici este inima oraºului. Deci, un oraº nu poate fi confortabil, comod, plãcut dacã densitatea este excesivã în circulaþie.
Importanþa descentralizãrii urbane rezidã tocmai din crearea confortului social. Sã existe posibilitatea pentru locuitorii oraºului sã se
serveascã de dotãrile urbei într-un mod optim. Or, acest fapt nu se
înâmplã. ªi nici nu se va întâmpla pânã când procesul de
descentralizare nu este dirijat ºtiinþific. Vã mai dau un exemplu: se
doreºte restaurarea hotelului „Astoria” pe care l-am proiectat ºi
care, fãrã falsã modestie a fost un simbol al modernitãþii în arhitectura unui oraº. A intrat deja în silueta oraºului…
– Deºi nu era, iniþial, gânditã acolo amplasarea lui.
– Da, a fost o luptã ºi pentru construirea lui într-o linie mai discretã faþã de aliniamentul clãdirilor cu arhitecturã veche. Se dorea
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amplasarea mai în faþã însã ar fi alterat din armonia arhitecturii
tradiþionale, dar am reuºit sã-l retragem. Astfel i-am dat ºi un
element de surprizã pentru cel care parcurge bulevardul. Acum se
vrea o restaurare la care, din câte am aflat, beneficiarul vine cu idei
contrare ei. Se vehiculeazã ideea sã fie schimbatã marmora cu o
tencuialã oarecare, simplã, pentru uºurarea întreþinerii. Nu înþeleg!
– Am divagat puþin, aºa cã v-aº propune sã revenim la
dotãrile de care duce lispã oraºul.
– Pomenita descentralizare urbanã ar necesita ºi dotãri culturale,
construirea de sãli polivalente… Ne lãudãm cu Sala Polivalentã, dar
Aradul ar mai avea nevoie de încã ºapte, opt, chiar dacã nu de
aceeaºi mãrime.
– N-ar fi exagerat acest numãr?
– Deloc! Cum sã fie exagerat! Numãrul locuitorilor impune aceste sãli, printre alte dotãri. La fiecare ºcoalã generalã s-ar cere sãli de
sport. Adicã instituþiile de învãþãmânt ar trebui sã asigure un cât
mai mare procent din educaþia copiilor, fiindcã, pãrinþii, de multe
ori, nu mai au timp pentru educaþie. Toate astea trebuie avute în
vedere pentru cã teoria în arhitecturã ºi urbanism se toarnã în beton
ºi acolo rãmâne pentru o sutã de ani. Iar dacã s-a turnat prost
urmeazã perturbarea unor funcþiuni. Oraºul ºchiopãteazã! Am mai
spus-o: existã, însã, în Arad rezerve extraordinare. Dar dacã ele nu
sunt gestionate cum trebuie le vom pierde. Se încalcã ºi legea fundamentalã de dezvoltare a Aradului (PUG), dupã ce decenii la rând
s-a încercat realizarea ei de cãtre „Proiect” S.A. Pe lângã aceasta mai
este ºi drama oraºelor de provincie, prin centralismul excesiv al
deciziei. Încã Aradul nu are autonomie decizionalã. Or, autonomia
de care marile oraºe se bucurau odinioarã a fãcut din ele oraºe
europene. Aradul fãcea parte din aceastã categorie. Am cunoscut
toate marile oraºe ale României, înaintea marilor investiþii din perioada comunistã. Nucleele lor centrale, ºi a celor din Regat ºi a celor din
Ardeal, erau foarte asemãnãtoare, pentru cã erau europene. Porecla
de „Micul Paris” pentru Bucureºti nu a fost o legendã. Însã proliferarea funcþionãrimii prin centralizarea din perioada comunistã a alterat soarta oraºelor. Iar aceastã funcþionãrime nu vrea sã-ºi cedeze
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prerogativele, în detrimentul locuitorilor oraºelor þãrii. Autonomia
localã este prost înþeleasã ºi de aceea se evitã aplicarea ei.
– Pe lângã aceastã centralizare, Aradul a avut ºi ghinionul de
a fi condus slab.
– Asta este o boalã cronicã a oraºului. Aþi amintit chiar dumneavoastrã refuzul transformãrii Aradului în centru universitar, la
începutul rãzboiului. Aici aº vrea sã evoc meritul extraordinar al
celor care s-au zbãtut sã înfiinþeze aici un centru universitar. El
aduce investiþii, civismul unui oraº. Aradul a fost un oraº de pensionari ºi de elevi. Asta a fost o altã dramã a Aradului. Vor trece
încã multe decenii pentru formarea pãturii de intelectuali ºi la Arad,
care nu ar permite sã se întâmple orice în oraº. Intelectualitatea
Aradului a fost una de serviciu. O pãturã intelectualã animã viaþa
socialã ºi culturalã a oraºului.
Încã nu este prea târziu pentru nimic. Nici nu avem voie sã
spunem cã este târziu pentru a face ceva pentru Arad.
***
Aradul are însã ºi alte lipsuri în dotãrile de care ar avea nevoie,
cum ar fi cele ale lãcaºurilor de cult, ale bisericilor. Dar despre
aceastã problemã într-un episod viitor, când vom aminti ºi arhitecþii
care se zbat sã facã din Arad oraºul ce ar trebui sã fie.
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De sãrbãtori, oraºul vâsleºte în noroi
Cu siguranþã cã mulþi dintre dumneavoastrã v-aþi fi dorit un oraº
superb, mãcar de sãrbãtorile de iarnã. Un oraº împodobit care sã vã
dea acea bucurie a sãrbãtorilor ºi care sã învingã amãrãciunea acumulatã de-a lungul anului. Amãrãciunea unei vieþi sociale din ce în
ce mai degradante, a unui oraº din ce în ce mai murdar, din ce în
ce mai prost luminat, din ce în ce mai neîngrijit… Au fost câteva
încercãri ce urmãreau sã vã ofere aceastã bucurie, însã ori nu au fost
înþelese, ori caracterul lor heirupist le-a îndepãrtat de scopul
bunelor intenþii. Becurile colorate, de exemplu, contribuie la trãirea
spectacolului strãzii în sãrbãtoare, dar nu îl susþin singure. De aceea
m-am gândit sã abordez împreunã cu arhitectul Miloº Cristea
aceastã temã a pregãtirii oraºului Arad pentru sãrbãtori.
– Oraºul Timiºoara este împodobit extraordinar, acum,
înainte de sãrbãtori…
– Extraordinar. Gândiþi-vã la Timiºoara care a fost în anii ’50, de
aceeaºi mãrime ca ºi Aradul. Am lucrãri mari la Timiºoara ºi am participat cu colegii de acolo la diferite evenimente. Diferenþa între
noi, aici am fost trei arhitecþi, acolo 170. Vã daþi seama. Aici n-am
avut nici o ºcoalã superioarã, acolo era un mare centru universitar.
Era o pãturã intelectualã care anima viaþa socialã ºi tineretul care,
de asemenea, animã viaþa unui oraº. Noi n-am avut nimic, doar
elevi ºi pensionari. ªi-au rezolvat un nou sistem stradal,
Michelangelo, Aleea Sporturilor, Circumvalaþiunii, sunt bulevarde
noi care s-au fãcut de puþin timp. La noi nu s-a fãcut nimic.
Oradea, de asemenea, ºi-a prelungit bulevardele. Noi nu am fãcut
decât aleile dintre blocuri, care nu rezolvã circulaþia de sistem a
oraºului. Ne obiºnuim sã luãm ca atare situaþia. Timiºorenii ºi-au
rezolvat o problemã socialã a vieþii urbane. Marile saloane
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urbanistice ale oraºului existã. Nu trebuie sã mergem nici la Paris,
nici la Budapesta, ajunge sã mergem la Timiºoara sau la Oradea sã
vedem ce se poate face din punct de vedere urbanistic. Din pãcate,
aceste realizãri nu au gãsit rezonanþã în oraºul Arad. Deºi arhitecþii
ne-au vizitat ºi cunoaºtem aceste lucruri, fac parte din profesia
noastrã, din marea creaþie a noastrã. Ele au rãmas perlele noastre
care au fost aruncate. La Timiºoara existã o întreagã salbã de pieþe
ºi de artere care se amplificã. Aici la noi a lipsit voinþa civicã. Un
arhitect degeaba are pasiuni ºi fantezii dacã nu este susþinut de
mari investitori. Dacã noi ocupãm toate spaþiile care mai sunt, dacã
nu respectãm niºte potenþiale sociale care le oferã rezervele mari
ale oraºului, o sã ajungem un oraº gri, nu un oraº strãlucitor, ci un
oraº care tace. Din pãcate, rezervele sunt oprite cãtre oamenii de
rând. Ei ºtiu mai multe ºi nu spun. Vechii bulevardieri ne întreabã
de ce nu se face nimic? În mod cronic continuãm sã spunem cã nu
avem bani. Pãi nici Timiºoara nu are bani, nici Oradea nu are bani,
nimeni nu are bani. Politicienii care vor deveni primari, mã refer la
legislaþiile viitoare, trebuie sã se pregãteascã din punct de vedere
urbanistic în primul rând. Pe urmã politic… Ei vor fi gospodarii
oraºului. Degeaba eºti un mare om politic, când tu nu-þi cunoºti
mãdularele oraºului. Ei vor trebui sã colaboreze cu arhitecþii în
primul rând. Ei au un rol demiurgic în viaþa oraºului.
– Nici mãcar ce avem nu ºtim sã pãstrãm.
– Da. ªi atunci arhitectul îºi pierde avântul ºi închipuirea, stã ºi
devine un om de rutinã, cautã comenzi, face casele nu ºtiu cui,
biserica nu ºtiu cui ºi uitã de existenþa oraºului. De acest uriaº
organism complex care este oraºul. El va fi ºi va trebui sã fie în
viitor marea bucurie a cetãþenilor. Noi încã nu ºtim, ºchiopãtãm
chiar ºi în viaþa orãºeneascã. am uitat sã ne manifestãm bucuria de
a trãi. De a trãi viaþa urbanã. Ne închidem în casã ºi ne izolãm de
tot ce în exterior este agresiv.
– Poate de aceea la sãrbãtoarea Zilei Naþionale, malul
Mureºului era luminat doar de focul de artificii. Nu era nici un
bec. În Parcul Copiilor de asemenea.
– În toþi anii tinereþii mele, dar nu numai, mai mult în ultimele
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douã decenii s-a agravat toatã problema. Efortul uzinei electrice de
a pune acele lampadare a fost zadarnic. Am vãzut odatã cu niºte
colegi de-ai mei, cum cineva dintr-o salã a ªcolii Sanitare trãgea cu
praºtia în globurile din Piaþa Primãriei. Ãsta este civismul care mi-a
lãsat o senzaþie amarã. Am mai vorbit despre tradiþia negativã. Vã
mai spun douã exemple: vedem „Astoria”, faþã de hotelul
„Continental” din Timiºoara. Un coleg de-al meu, om distins, arhitectul Goleanu a lucrat la „Continental”. Trebuia sã se facã în oraº o
spãlãtorie unde sã se spele ºi rufele de la hotel. Pe urmã trebuia sã
se facã un punct termic, în Primãrie, care trebuia finanþat de cãtre
oraº. Edilii noºtri când au auzit cã se face hotelul „Astoria”, din cei
27 de milioane de lei (la cât se ridica investiþia pe vremea aceea),
mi-au bãgat pe gât ºi punctul termic care alimenteazã întreg
cartierul respectiv ºi spãlãtoria. Vã daþi seama cât am pierdut.
– Spãlãtoria s-a fãcut mãcar?
– S-a fãcut, e o spãlãtorie grandioasã, ca ºi punctul termic, însã,
în detrimentul hotelului, care este un obiectiv. Ce a fãcut
Timiºoara? S-a aliat cu cei de la Alimentaþia publicã din oraº, au mai
fãcut un bar de zi, cu scenã, s-a aliat cu o altã întreprindere ºi au
fãcut o piscinã, au cãutat sã îmbogãþeascã acest obiectiv orãºenesc.
De la mine, toþi au încercat sã smulgã ºi ceea ce am avut. ªi sigur
cã a trebuit sã renunþ la multe lucruri, la multe elemente din program. Sã nu mai spun de „Ziridava”, de magazinul universal, unde
proiectantul a prevãzut în proiect o terasã cu restaurant, la subsol
o alimentarã. Pe parcurs a trebuit sã se renunþe.
– Era prevãzut sã se amenajeze ºi subsolul?
– Sigur cã da, ca la Timiºoara. În schimb, la Timiºoara, la „Bega”,
care este omologul magazinului universal din Arad, s-au fãcut
atâtea la subsol; e o adevãratã bucurie sã vezi ce e acolo. Asta este
diferenþa. ªi nu mai vorbesc la drumuri. V-am mai amintit despre
podul care trebuia sã se facã la ªaguna. Un edil al nostru, sau mã
rog, unul din marii conducãtori ai oraºului, dupã ce Timiºoara în
vremea regiunii a vrut sã ne facã o pomanã, aºa ca sã rezolvãm circulaþia, pentru cã era o problemã stringentã, ne-a propus sã facem
podul de la ªaguna. Totul a fost aranjat, dar cineva s-a opus. Am
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crezut cã înnebunim. ªi aºa am pierdut un pod. Vã dau un alt
exemplu: conducãtorii comerþului din Arad au vrut sã creeze o
stradã asemãnãtoare cu strada Lipscani, din Bucureºti – strada
Meþianu. Aici era plin de magazine, era o euforie comercialã
extraordinarã. ªi pentru asta s-a comandat la Bucureºti sã se
acopere cu o bandã de sticlã toatã strada. Existã proiectul, chiar
Dogmanov, pictorul actual, preºedintele cenaclului „Ion
Andreescu” e unul din luptãtorii pentru aceastã acoperire. Pânã ºi
banii erau asiguraþi însã era necesarã o luptã pentru obþinerea lor,
ºi s-a opus cineva împotriva proiectului. Unul de-al nostru, din
Arad. Am fi avut astãzi o stradã acoperitã cu o boltã de sticlã, aºa
cum existã în marile oraºe ale Europei, unde se putea amenaja o
puternicã zonã comercialã a Aradului. Iatã diferenþa între Arad ºi
Timiºoara.
– Am promis totuºi cã vom vorbi despre Aradul ce ar trebui
gãtit de sãrbãtoare.
– Plimbându-mã pe bulevard ºi pe malul Mureºului, de Ziua
Naþionalã, când a fost întreruptã circulaþia de la Teatru ºi pânã la
Primãrie, trebuie sã recunosc cã am avut un sentiment nostalgic.
Pentru unele aspecte urbanistice care ar trebui sã fie valabile ºi
astãzi. Adicã, sunt niºte permanenþe în valorile urbanistice ale unui
oraº, care nu pot fi date la o parte, ºi care depind de fiinþa omului:
promenada, ieºirea la aer curat, spectacolul oraºului, al naturii etc.
Din pãcate, aceste valori urbanistice nu sunt puse în valoare în
Arad. Aºa cum am mai spus fiecare legislaþie ar trebui sã punã o
cãrãmidã mãcar pentru menþinerea acestor permanenþe. Este
dureros sã vezi cum se prolifereazã pe malul Mureºului o arhitecturã antiurbanisticã. Am mai spus acest lucru, însã vreau sã-l mai
precizez încã o datã, pentru cã sunt chestiuni ce trebuie evitate ºi
care ar trebui sã devinã lait-motivul tuturor administraþiilor locale
care se succed în Arad. Încã din secolul trecut, pe malul Mureºului
existau acele regate, cluburi nautice, unde arãdenii puteau sã îºi
petreacã timpul liber. La „Voinþa”, de exemplu, era Clubul
vâslaºilor arãdeni. Erau terase foarte multe…
– ªtiu cã Aradul a fost unul dintre primele oraºe în care
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existau cluburi de canotaj academic, imediat dupã promovarea
acestui sport în Anglia.
– Exact. Tineretul de azi nu ºtie despre acest lucru. Pe Mureº era
o adevãratã senzaþie specialã, socialã, extraordinarã. Din pãcate, au
rãmas douã sau trei cluburi. Modul cum se gândesc obiectivele de
pe malul Mureºului este foarte important, ºi din pãcate astãzi neglijat. Aceste cluburi erau orientate spre Mureº, spre aceastã minune
a naturii dãruitã Aradului. Astãzi, perspectiva este închisã de tot
felul de paravane naturale sau artificiale. Tot ce s-a fãcut în ultimul
timp pe malul Mureºului este parcã împotriva naturii ºi împotriva
necesitãþilor estetice ale arãdeanului. Aºa cum ele sunt fãcute
acum, terasele de pe malul Mureºului pot fi puse în orice cartier al
oraºului.
Nici nu ºtii cã te afli pe malul Mureºului, dacã stai pe aceste
terase. Existã acel slogan care spune cã „Somnul raþiunii naºte
monºtri”. Nimic mai adevãrat în Arad.
– Am divagat puþin, din nou, aºa cã trebuie sã vã întorc la
subiectul de astãzi, legat de pregãtirea Aradului pentru sãrbãtorile de iarnã. Spuneaþi într-un episod trecut al interviurilor pe
care ni le-aþi acordat, cã nu credeþi într-o reîntoarcere a
arãdeanului pe bulevard. Cum vi s-a pãrut Bulevardul
Revoluþiei fãrã circulaþia autovehiculelor?
– O datã un lucru care m-a întristat. Directorul Casei de culturã
a municipiului, Mihai Popovici, a avut acea iniþiativã de a oferi arãdenilor un spectacol stradal susþinut de mai multe birje ce urmau
sã strãbatã distanþa dintre Teatru ºi Primãrie. Oferta a fost extraordinarã ºi care a vrut sã mai anime timpul liber al arãdeanului, de sãrbãtori. Totul a fost perceput ca o nostalgie. Pânã ºi acest spectacol
face parte din niºte permanenþe, valori create de culturile trecutului, de viaþa socialã din trecut, dar ceea ce nu înseamnã cã ele sunt
arhaice, de domeniul trecutului. Unii spun cã a fost un kitsch. Mare
eroare. Am regretat neînþelegerea momentului. Nu s-a reuºit nici
mãcar întreruperea circulaþiei pe durata acelui circuit al birjelor ºi
trãsurilor, pentru a se sesiza eficienþa spectacolului. Maºinile s-au
amestecat cu linia elegantã a birjelor… Chiar dacã spectacolul a
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avut amprenta teatralã, eu zic cã merita vãzut. De exemplu, nici eu
nu am ºtiut cã în Arad sunt crescuþi cai de rasã, atât de frumoºi.
– Aceste birje ar putea, de altfel, sã fie chiar un punct de
atracþie turisticã în Arad, nu?
– Pãi, peste tot în lume, în marile oraºe, existã aºa ceva. La
Napoli, la Londra, unde vreþi dumneavoastrã, în marile oraºe ale
Europei. Numai cã în aceste oraºe, birjele circulã în zonele pietonale. Pentru cã plimbarea în fotoliul unei birje nu se poate compara,
cu cea într-o maºinã în care stai ca într-o cutie de conserve ºi te uiþi
pe niºte hublouri. Turiºtii nu se duc niciodatã cu maºina pe marile
bulevarde. Nu se duc în vacarmul din care vii mai obosit decât
atunci când ai intrat în el. Eu sunt un vechi bulevardier, ca sã zic
aºa. Adicã un îndrãgostit de bulevardul arãdean. Însã nici de
Sãrbãtori, bulevardul Aradului nu este pus în valoare aºa cum ar
merita. A rãmas ºira spinãrii în circulaþia oraºului. Un fel de superautostradã pe care nu mai ai ce bucurie sã gãseºti. Pietonii sunt
înghesuiþi într-o densitate extraordinarã, sunt grãbiþi sã traverseze
spre un anumit magazin, dupã care merg acasã. Asta s-a oferit
arãdeanului, o autostradã cu ºase benzi de circulaþie în plin centrul
oraºului. În loc sã fie un mare salon de promenadã pe care nici un
alt oraº din þarã nu îl are. În zilele în care a fost opritã circulaþia pe
bulevard, între Teatru ºi Primãrie am observat cã trecãtorii nici nu
aveau curajul sã circule pe carosabil. Sigur cã circulaþia ºi-a schimbat structura, mai ales dupã Revoluþie, când numãrul autovehiculelor a crescut fantastic. În plus, pe strãzile lãturalnice ºi paralele bulevardului s-a creat acele blocaje, ori din prostie ori din
dezinteres. Zeci de ani s-a gândit cã o zonã pietonalã pentru Arad
este o balivernã. Pentru alte oraºe, pietonalul n-a fost o balivernã.
Chiar de Sãrbãtori bulevardul a fost aproape pustiu. Întâi pentru cã
ne-am obiºnuit, aºa cum am mai spus altãdatã, prea mult cu televizorul. Apoi pentru cã nu eram obiºnuiþi cu o circulaþie pe carosabil. Dar vreau sã vã spun cã ºi eu am avut o revelaþie. O altã perspectivã asupra centrului oraºului, când l-am privit de pe carosabil
ºi nu de pe trotuar. Arhitectura Aradului este fãcutã pentru contemplare, pentru admiraþie. Este o adevãratã muzicã, un spectacol
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vizual pe care nu ai cum sã-l observi în grabã. ªi într-un cadru arhitectural plãcut, astfel se structureazã ºi sufletul orãºeanului. M-a
mai întristat apoi nerezolvarea unor probleme care þin de
mobilierul urban, unele chiar elementare. Bine, lipsesc bãncile de
altãdatã. La plimbarea pe care am fãcut-o prin centru, împingând
cãruciorul cu nepotul meu, am vãzut toate deficienþele pe care altfel nu le-aº fi observat, chiar arhitect fiind în Arad de atâþia ani. De
exemplu, nu mai existã acele panouri de afiºaj, care altã datã mobilau bulevardul. Au rãmas doar douã în tot oraºul. Dar ºi acestea
schimonosite pentru cã li s-a tãiat soclul pe care erau puse. Aratã
ca ºi cum ai tãia un om de la buric în jos. Este sentimentul pe care
îl am ca arhitect, având sentimentul proporþiei. Este pur ºi simplu
o mutilare a unui element urban important. În toate oraºele occidentale existã asemenea cilindri de afiºaj, cum avea Aradul. Apoi
lampadarele oraºului, care cu atâtea sacrificii au fost refãcute la
Uzina de vagoane, aceste bijuterii ale oraºului au devenit suportul
principal al afiºelor. În loc ca Primãria, printr-un efort care nu e
deloc mare, sã comande refacerea acelor cilindri de afiºaj, acceptã
compromisul de lipire a afiºelor pe oriunde. Acei cilindri au ºi o
arhitecturã frumoasã, conþin vechile steme ale oraºului, deci au ºi
un rol educativ întrucâtva. Se lipesc afiºe ºi pe clãdiri proaspãt renovate cum ar fi cea a fostului restaurant „Bulevard” unde este acum
„Mc Donald’s”.
Alþii s-au chinuit sã cureþe clãdirea ºi sã o renoveze, iar acum a
reînceput degradarea ei. Este una dintre puþinele clãdiri care are
colonade din piatrã naturalã. Mã gândesc cã vin alegerile peste un
an ºi ceva ºi imaginaþi-vã cum vor arãta pereþii clãdirilor proaspãt
restaurate, umpluþi de afiºe electorale. Va fi o batjocurã.
– Existã o Dispoziþie a Primãriei care interzice astfel de
afiºaje, însã nu se aplicã.
– Da, dar amenzile trebuie sã fie usturãtoare, pentru cã
degradarea clãdirilor este de multe ori ireversibilã. Aº vrea sã revin
puþin la problema stemelor oraºului. Acele lampadare de care am
vorbit ºi care au fost refãcute, conþineau vechea stemã a oraºului
turnatã în metal. S-a gãsit cineva care a avut ideea sã le schimbe.
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Nu le-a schimbat nici Ceauºescu, pentru cã reprezentau o valoare
a oraºului. Dar acum s-au putut modifica.
– Au dispãrut acele panouri cilindrice de afiºaj, în schimb au
apãrut altele plane, imense, care au împânzit oraºul…
– Aaa…! Ãsta este unul dintre dureroasele rezultate ale
neºtiinþei în urbanism. Asemenea panouri sunt bune la ieºirea din
oraº, pe ºosele. În oraº, mai ales în centru, ele trebuie sã fie discrete, mai frumoase, nu o hardughie care obtureazã arhitectura
oraºului ºi spectacolul strãzii. Am mai pomenit de aceastã problemã, dar degeaba.
– Ne plimbãm puþin pe malul Mureºului.
– Arãdeanul era obiºnuit sã iasã pe malul Mureºului, inclusiv
toamna ºi iarna. Din pãcate, de-a lungul anilor, obiºnuinþa
arãdeanului s-a metamorfozat. Plimbarea pe malul Mureºului era o
datinã care þinea de metabolismul oraºului. Acum îmi plimb nepotul pe malul Mureºului. Cu o precizie aproape matematicã, în
momentul când ajungem pe falezã, adoarme în cãrucior. Tocmai
din cauza aerului curat, acest dar al lui Dumnezeu pentru oraºul
Arad. Astãzi, acest loc extraordinar de promenadã este pustiu. Este
ºi un întuneric de te îngrozeºte. Pot sã vinã haiducii sã te fure, pentru cã nu observã nimeni. Or, efortul edililor pentru amenajarea ºi
luminarea falezei n-ar fi unul epuizant. Apoi mai este o problemã
în mobilierul urban, apropos de iluminat. Este vorba despre iluminarea clãdirilor, a celor importante. Aceastã iluminare a fost
fãcutã de niºte electricieni, binevoitori de altfel, dar care habar n-au
de urbanism, Din pãcate, nici aici nu s-a apelat la un arhitect.
Oameni de bunã credinþã au umplut oraºul cu becuri, reflectoare,
dar fãrã sã fie puse în valoare elementele de arhitecturã ale oraºului.
Mi-aº fi oferit ºi eu, pe gratis, sã le spun cum trebuie sã arate o
clãdire iluminatã pe timp de noapte. Pentru cã ºi asta este o ºtiinþã.
– Iluminarea stradalã este ca un spectacol de teatru…
– Categoric. ªi apropos de teatru. Nu ºtiu nici cine a avut ideea
beneficã, însã parþialã de a ilumina clãdirea Teatrului de Stat, pentru punerea în valoare a colonadelor. Frumos, dar mai trebuia câte
ceva acolo. De altfel, toate clãdirile importante de pe bulevard, ar
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putea fi luminate feeric ºi nu cu costuri foarte ridicate. ªi fãrã atâtea
becuri inutile. Peste tot s-a încercat câte ceva însã neprofesional. Pe
urmã vã mai spun un lucru care mã întristeazã pe bulevard, ºi nu
numai de sãrbãtori, care poate pãrea un amãnunt nesemnificativ.
De când ºtiu eu ceasul de la Primãrie, atât în perioada interbelicã,
pe timpul rãzboiului, cât ºi în perioada comunistã, avea un bec care
îl lumina. Involuntar, când treci prin Piaþa Primãriei, chiar dacã ai
ceasul pe mânã, ridici ochii spre ceasul din turnul clãdirii. Ceasul ãla
mergea la fix, timp de decenii. Acuma, fiind ºi luminatã Primãria,
prost, dupã cum am mai spus, turla ceasului apare ca o siluetã
înfricoºãtoare, ca o Bastilie neagrã în care nu vezi nimic. Eu nu ºtiu,
e chiar aºa de scump un bec? Consumã atât de mult curent? Apoi
silueta hotelului „Astoria”, neluminatã, pe timp de noapte, este
de-a dreptul groaznicã. Nu ºtiu, dar mai nou nu se mai înþelege
nimic din toate aceste probleme urbanistice care pot fi rezolvate
foarte uºor. Astea sunt chestiuni pe care le observã orice fin observator.
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Când cimitirele mor
nici oraºul nu se simte prea bine
N-am mai fost de foarte mult timp la arhitectul Miloº Cristea.
Întâlnirile ne-au fost blocate ba de sãrbãtori, ba de mineriadã.
Problemele urbanistice ale Aradului au rãmas între timp aceleaºi.
Sau poate s-au mai amplificat. Am observat doar câteva clãdiri ai
cãror pereþi au mai pierdut din consistenþã, a mai cãzut un suport
al unui balcon, denivelãrile din ºosele au mai crescut ºi ele copãcel,
mizeria s-a mai învigorat ºi ea la faþã ºi se poate fãli cu aburinde
gropi de gunoi… În rest, nimic nou.
Pentru aceastã sãptãmânã ne-am gândit sã abordãm un subiect
mai delicat, trecut sub tãcere mai mult din cauza inconºtienþei,
decât din cea a incompetemþei: cel al lipsei tot mai acute a bisericilor din viaþa arãdenilor. Mai ales a celor de cult ortodox,
greco-catolic ºi catolic. Se vorbeºte din ce în ce mai des de o reformã moralã a românilor ºi se uitã cã unul dintre pilonii acestei
reforme este credinþa. 50 de ani am fost învãþaþi cã totul venea de
la tãtucul dictator ºi nu de la Dumnezeu. Sechela acestei învãþãturi
catastrofale influenþeazã ºi astãzi gândirea a numeroºi conaþionali
cu funcþii importante. Pentru ei biserica este, în cel mai bun caz, un
loc bun de vizitat cu copilul de mânã, dar cu ochii pe ceas pentru
a nu pierde ora de închidere a magazinului sau a crâºmei.
Puþinãtatea bisericilor a dezobiºnuit ºi ochiul de întâlnirea cu un
lãcaº de cult. Am uitat ºi de cimitire. De fapt am uitat cã avem o
memorie.
***
– Spuneaþi în episoadele trecute ale interviului nostru cã
cimitirul reprezintã memoria unei aºezãri. Mai mult, aceste

133

Ovidiu Balint în dialog cu Miloº Cristea
cimitire sunt oraºe ale morþilor ºi cã, prin urmare, ºi ele trebuie
sã aibã o urbanisticã. Cât de bine mai ºtim noi, arãdenii, sã ne
pãstrãm memoria?
– Indiferent de cult, toþi trecem pragul cel mare. Aºadar, se
cuvine sã acordãm cinstea noastrã, a celor vii, celor care au ajuns în
nemurire. Cimitirele au un urbanism la scarã micã, sunt formate din
artere principale, secundare, alei colectoare care duc spre elemente dominante ale cimitirului cum ar fi capela sau un monument
funerar important ori un mormânt al unei personalitãþi. Aºa cum în
cimitirul „Eternitatea” ar fi mormintele ºi monumentele funerari ale
corifeilor Marii Uniri, ori la „Pomenirea”, mormintele eroilor cãzuþi
în cel de-al doilea rãzboi mondial. De altfel, Aradul a avut o pleiadã
de personalitãþi a vieþii culturale ºi sociale a cãror memorie meritã
sã fie cinstitã. Mã gândesc, de exemplu, chiar ºi la primii profesori
de la Liceul „Moise Nicoarã”. De aceea, la un moment dat am vrut
sã propun autoritãþilor locale elaborarea unui plan de situaþie al
cimitirelor, tocmai pentru a scoate în evidenþã mormintele ºi
monumentele funerare care pot fi vizitate. Este pãcat cã nu existã
aºa ceva la intrarea în cimitirele arãdene. Sunt acolo rãmãºiþe
pãmânteºti ale atâtor oameni de culturã de care cei tineri poate nici
n-au auzit. Dar în afarã de mormintele personalitãþilor, sunt ºi
monumente funerare de o mare valoare artisticã. Toate aceste
monumente ar trebui conservate ºi îngrijite, pentru cã ºi ele fac
parte din zestrea Aradului. Sunt pietre funerare, sculpturi ºi grilaje
de o frumuseþe nemaipomenitã. Am vãzut multe dintre ele care au
fost, pur ºi simplu, smulse de la locul lor ºi vândute. Existã pietre
funerare, obeliscuri din granit de Suedia, care au fost vândute deºi
au fost adevãrate opere de artã.
– Vândute cui ºi cum au putut fi luate fãrã sã ºtie nimeni de ele?
– Dupã cum ºtiþi, s-au perindat atâþia prin administraþia localã,
apoi felul desuet în care erau privite cimitirele înainte vreme… Sã
vã mai spun cã în trecut, administrarea unui cimitir era o afacere
deosebitã. Vã daþi seama cât valoreazã un monument funerar din
materiale de construcþie de excepþie ºi care avea ºi o execuþie
artisticã. Erau adevãrate combinaþii ºi filiere care se ocupau cu
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comercializarea monumentelor funerare ºi a locurilor de veci. Se
pot vedea ºi acum sculpturi în cimitire care înainte erau obeliscuri
din granit sau din alte roci preþioase. Apoi foarte puþinã lume ºtie
cã nu trebuie sã mergi prea mult ca sã vezi locurile de veci ale protipendadei Aradului de odinioarã. Este vorba despre cimitirul evreiesc din Grãdiºte. Apropos de acest cimitir, eu aº propune chiar sã
fie trecut în rândul monumentelor istorice, pentru cã valoarea lui
artisticã o cere. Sunt acolo obiecte de artã de o unicã valoare. Dar,
ca sã revin, trebuie sã vã spun cu mare regret cã mormintele
Aradului au fost pur ºi simplu jefuite. Am vãzut morminte ale personalitãþilor profanate, cu crucile rupte…
– Adicã Aradul pe lângã faptul cã-ºi pierde identitatea îºi
pierde ºi memoria.
– Aºa este. ªi nu ºtiu ce este atât de complicat în ocrotirea acestor monumente funerare ºi conservarea lor. De exemplu, de monumentele foºtilor profesori de la liceele „Moise Nicoarã” ºi „Elena
Ghiba Birta” ar putea sã se ocupe elevii de astãzi. În primul rând
este o chestiune de onoare, care nu implicã o mare cheltuialã. Ar fi
suficient ca la un moment important sã fie fãcut un parastas pentru
toþi profesorii. Dar nu ºtiu, parcã am uitat sã ne aducem aminte de
istoria oraºului. Mai existã un lucru dureros. ªi în cimitirul
„Pomenirea” precum ºi în „Eternitatea”, multe din morminte, unele
chiar importante, sunt nãpãdite de o adevãratã junglã amazonianã
a buruienilor. Apoi felul cum sunt atribuite locurile de veci este o
adevãratã batjocorã la adresa celor ce trec în nefiinþã. Fãrã nici o
sistematizare, fãrã sã se þinã cont de o aliniere a mormintelor sau
de o ordonare a lor. Unul este mai în faþã, unul mai în spate, care
pe unde apucã.
– Am promis, de asemenea, cã vom discuta ºi despre
penuria de lãcaºuri de cult din Arad. Mã refer în special la cele
ale religiilor ortodoxã ºi greco-catolicã, întrucât celelalte confesiuni au reuºit sã-ºi rezolve întrucâtva aceastã problemã.
– Ar fi bine sã începem prin a spune cã în tradiþia localitãþilor
noastre, oricare ar fi ele, edificiul dominant care se profileazã este
biserica. Aceastã dominantã diferã ce-i drept de la un oraº la altul.
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Nu poate fi asemuit, din acest punct de vedere, Aradul cu un alt
oraº construit pe coline, cum este Clujul, Braºovul, Sighiºoara sau
Mediaºul. În oraºele menþionate lãcaºele de cult sunt amplasate pe
coline, dându-le implicit o altã perspectivã. Spre deosebire de alte
þãri la noi, dupã cum ºtiþi, nu s-au putut închega oraºe importante
în perioada Renaºterii ºi de aici ºi acea lipsã a unor impunãtoare
biserici pe care le regãsim în alte oraºe ale Europei. La noi, populaþia majoritarã a fost la þarã, iar oamenii erau obiºnuiþi cu biserici
mai mici care dominau prin alurã aºezarea. Cu toate acestea, mai
ales în Ardeal, sunt niºte realizãri arhitecturale cu totul deosebite.
Mã gândesc la acele biserici de lemn, unele dintre ele fiind adevãrate spectacole arhitecturale. Influenþele dupã care au fost construite se pierd undeva în istorie, însã curajul acelei arhitecturi a
fãcut ca ele sã dãinuie secole întregi, deºi materialul pare perisabil
la prima vedere. În oraºele precum este Aradul, unul de câmpie,
spectacolul geografic lipseºte. El trebuie fabricat prin ºtiinþa
arhitecþilor în compoziþii urbanistice. Totuºi, dominantele localitãþilor sunt tot bisericile. Este cunoscutã trecerea noastrã prin
perioada comunistã care a fost caracterizatã prin ateism ºi care a
provocat multã suferinþã, în special oraºelor. A fost o perioadã
dureroasã din punct de vedere moral ºi care are încã rezonanþe
într-o întreagã generaþie. Eu, ca arhitect am avut totuºi ºansa unor
mari profesori, de o înaltã þinutã moralã, care au ºtiut sã ne influenþeze în bine gândirea. De exemplu, în ºcoalã, pe vremea când
am urmat-o eu în timpul lui Stalin, pereþii erau împodobiþi cu
imagini din biserici, mãnãstiri ºi catedrale care au constituit obiectul de studiu al arhitecturii. Însã în Þara Româneascã ºi Moldova nu
exista o mare tradiþie în arhitecturã, tocmai datoritã pustiirilor în
zbuciumul istoric. Nici materialele din care erau construite edificiile
vremurilor apuse nu rezistau timpului. ªi atunci în arhitectura civilã,
tocmai pentru realizarea acelui aºa-zis „realism socialism” erau
folosite bisericile. Gândiþi-vã numai la „Casa Scânteii” care s-a fãcut
ºi care a folosit elemente arhitecturale româneºti luate de la biserici ºi mãnãstiri.
– Totuºi, este acolo un amestec cu alurã sovieticã.
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– Sigur, compoziþia generalã amintea de marile construcþii sovietice, însã elementele de arhitecturã erau de facturã naþionalã.
Pentru cã nu aveam de unde sã ne inspirãm în afarã de Palatul
Mogoºoaia. Alte clãdiri de facturã medievalã n-am avut în þarã.
– Sã revenim în Arad. Am mai spus cã oraºul s-a închegat
destul de târziu, pe la mijlocul secolului al XVIII-lea. Astãzi nici
noi nu ne putem lãuda cu mari realizãri arhitecturale ale
lãcaºurilor de cult.
– Am avut vechi biserici în Arad: Sf. Ioan Botezãtorul, pe locul
actualului liceu „Moise Nicoarã”, Biserica Sârbeascã rãmasã încã în
picioare ºi regretata capelã Sf. Florian, dãrâmatã în ultimii ani ai
comunismului ºi în locul cãreia s-a construit clãdirea Poliþiei.
Apropos de ultima, n-am sã înþeleg niciodatã de ce a fost dãrâmatã. Probabil cã trebuia sã avem ºi noi parte din gloria comunismului.
– Ce importanþã urbanisticã are o bisericã, pentru cã de
celelalte roluri pe care le are biserica este conºtientã toatã
lumea?
– Pentru decenii de-a rândul, în concepþiile urbanistice realizate
de noi, în special pentru crearea noilor mari cartiere, n-am prevãzut
amplasarea unor lãcaºuri de cult. Am încercat acum sã gãsim o
soluþie pentru satisfacerea acestei necesitãþi a fiecãrui cartier. Vreau
sã vã spun cã P.S.S. Timotei a avut o idee bunã ºi a propus
proiectarea ºi construirea unor mici biserici în noile zone rezidenþiale ale Aradului. Pentru cã marile cartiere ale Aradului, cum
sunt Aurel Vlaicu ºi Micãlaca nu au biserici. Credincioºii sunt obligaþi sã parcurgã distanþe foarte mari pânã la cea mai apropiatã bisericã. Dotãrile social-culturale care s-au fãcut în cartiere, ºi aºa insuficiente, n-au avut prevãzute ºi lãcaºuri de cult, or bisericile sunt
foarte importante în viaþa unui oraº. În silueta veche a oraºului
dominau bisericile. Dupã aceste biserici, cele care au rãmas, se
poate citi ºi structura oraºului. Am avut douã sinagogi, catedralã
ortodoxã, catedralã catolicã ºi aºa mai departe. Aradul, ca ºi
Timiºoara, a fost un oraº cosmopolit. Astãzi, pot sã spun, cã Aradul
trãieºte în pofida tuturor vicisitudinilor vremii un eveniment de
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mare expresie urbanisticã: construirea noii catedrale ortodoxe. Nu
poþi sã nu rãmâi impresionat deja de impunãtoarea structurã ce
apare. Orice s-ar spune este un nou element în arhitectura oraºului.
– Au fost discuþii referitoare la aceastã nouã catedralã. Ba cã
locul în care a fost amplasatã nu este cel mai potrivit…
– Într-adevãr, au fost discuþii în aceastã problemã ºi am fost chiar
implicat. Eu aveam o altã concepþie, cã o bisericã trebuie sã fie în
centrul oraºului, am avut chiar o propunere de amplasament, pe
bulevard, în faþã la cinematograful „Dacia”. Pentru cine nu cunoaºte
situaþia topograficã, ideea i se pare nãstruºnicã sau chiar o absurditate, dar situaþia locului unde vedeam eu noua catedralã este mai
bunã decât la Cluj, de exemplu. Acolo catedrala ortodoxã este
amplasatã tot într-o piaþã, dar acea piaþã este mai îngustã decât
bulevardul nostru. Nu mai spun de bulevardul din Timiºoara care
are 60 de metri lãþime, iar noi în Arad pe bulevard avem 190 de
metri. Nu mai vreau sã discut acea variantã pentru cã noua catedralã face deja parte din viaþa oraºului.
Pe de altã parte, am mai spus cã în arhitecturã ideile se toarnã
în beton ºi acolo rãmân.
– Însã locul de amplasare nu este pierdut, ar putea sã fie
acolo o altã bisericã.
– Categoric, n-ar impieta deloc asupra noii catedrale. Poate de
asemenea sã fie amplasat un monument, nu neapãrat o bisericã.Ar
fi un obiect care mobileazã bulevardul, oricum noua catedralã nu va
putea sã satisfacã toate necesitãþile zonei centrale. Mult timp am
fost împotriva amplasãrii noii catedrale în piaþa Podgoria, încã de
când problema era teoreticã.
– ªtiu cã era o propunere de amplasare chiar pe lacul de la
Pãdurice sau pe malul lui.
– Bine asta era o propunere a unor oameni care habar n-au de
urbanisticã. Ar fi dispãrut lacul, iar din punct de vedere tehnic era
foarte greu de realizat. Pânã la urmã actuala amplasare este bunã,
având în vedere ºi proiectele de modificare a zonei. Nu ºtiu dacã
arãdenii îl cunosc pe arhitectul Ion Hãprian, autorul proiectului noii
catedrale ortodoxe. ªi fiindcã veni vorba, ar trebui sã vorbim
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într-un episod ºi despre arhitecþii Aradului pe care arãdenii nu îi
cunosc. Ion Hãprian este unul dintre marii arhitecþi ai Aradului.
Locul actual de amplasare al noii catedrale ortodoxe este acela al
întâlnirii a douã artere: Cardo ºi Decumanum, care erau principalele
bulevarde ale oraºelor romane (Cardo era orientat nord-sud ºi
Decumanum est-vest). Aºa este ºi Aradul structurat pe relaþia B-dul
Revoluþiei - str. Petru Rareº, care se intersecteazã cu Calea Aurel
Vlaicu - B-dul Iuliu Maniu. În acest nod, problemele de circulaþie
sunt foarte dificile ºi de neevitat. Rezolvarea acestei probleme de
circulaþie ar trebuie sã depindã de o largã dezbatere profesionalã.
Existã nenumãrate soluþii pentru rezolvarea circulaþiei din zona
pieþei Podgoria. Din pãcate, din reþeaua stradalã care ar putea sã
preia o parte din circulaþie, foarte puþine strãzi sunt practicabile
pentru o circulaþie fluentã. Sunt încã strãzi neasfaltate în Arad. La
noi asta este drama, cã nu existã condiþii de circulaþie fluentã care
sã ajute la degajarea zonei centrale.
– Bine, asta ar fi o rezolvare peste cine ºtie câþi ani când
Primãria va avea ºi bani. Acum ce se poate face pentru ca circulaþia din piaþa Podgoria sã nu mai creeze acele busculade?
– Ar putea dispãrea piaþa de giraþie din faþa catedralei. Giraþia se
poate face foarte simplu prin spatele Palatului CFR, astfel s-ar
câºtiga un spaþiu enorm ºi s-ar scoate un fir de circulaþie din piaþã.
S-ar putea sistematiza ºi calea de tramvai pentru câºtigarea unui
spaþiu suplimentar. Existã ºi soluþii, colegii de la Institutul de
Proiectãri având numeroase propuneri care ar merita discutate. Eu
zic cã noua amplasare a catedralei ortodoxe va aduce un important
beneficiu oraºului. Gândiþi-vã la catedrala din Timiºoara care este
vis-a-vis de clãdirea operei ºi a Teatrului Naþional, sau la Cluj, unde
amplasarea este similarã. Acelaºi lucru este ºi la noi: bulevardul
începe cu Teatrul ºi se va termina cu catedrala ortodoxã. Însã în
Arad situaþia este mai avantajoasã din cauza lungimii bulevardului
de peste un kilometru jumãtate. Dacã edilii ºi urbaniºtii noºtri vor
gândi cum se cuvine acest bulevard, s-ar putea crea un salon de
mare amploare al oraºului. Am mai vorbit de faptul cã suntem
oraºul fãrã monumente. Nu trebuie sã mergi prea departe ca sã vezi
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cã în marile oraºe fiecare colþ de stradã este mobilat cu un monument. Avem sculptori, artiºti de mare talent. Ar fi nevoie de un
program pentru mobilarea oraºului cu monumente, la fel ar fi
nevoie de un program pentru construirea monumentelor ecleziastice în care sã se implice mai ferm ºi Episcopia. Ar trebui mãcar
început un studiu pe baza numãrului de locuitori a unitãþilor
urbanistice unde se pot stabili amplasãrile bisericilor. Ele ar asigura
intimitatea ºi relaþia între preot ºi credincioºi.
– În Micãlaca s-a conturat deja o capelã în Piaþa Soarelui.
– Da, însã pe mine m-a decepþionat amplasarea ei. Acolo, în
Micãlaca, ai totuºi niºte artere importante, or, noua capelã a fost
trântitã într-o piaþã impersonalã, este ºi pusã oblic faþã de o arterã
importantã… Aºa ceva nu se poate. Sigur cã trebuie respectate ºi
dogmele dar atunci când situaþia urbanisticã nu þi-o permite, poþi
sã faci mici abateri. ªi în Micãlaca era necesar un studiu. Vã dau
doar un exemplu: este vorba de acel spaþiu imens care este în
Micãlaca, îmvecinat cu foarte disputata cale feratã ce traverseazã
cartierul. În acea zonã a oraºului ar putea fi un nou centru, când
cetatea va fi a municipiului ºi când se va realiza legãtura cu centrul
edilitar al Aradului, ceea ce ar face ca Mureºul sã constituie
într-adevãr „inima” arãdenilor. Însã aº vrea sã spun ceva pânã nu
uit: construirea de noi biserici este importantã pentru Arad, nu atât
pentru o restaurare a oraºului cât pentru o restaurare moralã a
cetãþenilor lui.
– Iar aceastã restaurare nu poate fi un surogat.
– Nu existã altã ºansã pentru noi ºi pot sã vã spun asta pentru cã
am trecut prin purgatoriul comunismului. Astãzi, îmi regãsesc
copilãria mergând la bisericã. În perioada comunismului am uitat ce
înseamnã biserica pentru mine. Asta este o problemã care n-aº
vrea sã se repete pentru altcineva.
– O altã bisericã se construieºte la UTA pentru cartierul
Aurel Vlaicu.
– Da, însã ºi acolo sunt dificultãþi. Acel cartier ar necesita un
studiu pentru amplasãrile unor biserici. De fapt nu numai acel cartier, pentru cã mai sunt multe zone care nu au o bisericã, dar în care
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existã posibilitãþi uºor de exploatat pentru locuitorii din zonã, cum
este de exemplu ºi Casa Puºkin – cum i se spune – de pe str.
Dorobanþi, care aparþine de Episcopie iar acum se aflã într-un stadiu de degradare avansat. Am mai propus construirea unei biserici
în locul unei hale a fostei Fabrici de zahãr. Dar ºi acolo s-a apelat la
o ºmecherie urbanisticã iar acum zona este uitatã inadmisibil pentru dezvoltarea oraºului. Nu ºtiu dacã urbaniºtii de la Primãrie ºi
administraþia municipiului se gândesc la amplasarea noilor biserici.
– Nici eu nu ºtiu dacã se gândesc, cert este cã pierd tot mai
multe, ultima pierdere importantã fiind proprietatea asupra
Palatului administrativ.
– A, ºi asta a fost o uimire pentru mine. De când mã ºtiu eu,
clãdirea Primãriei a aparþinut municipalitãþii. Dar sã revin. Ar fi
important ca Episcopia sã solicite un studiu, aºa cum spuneam mai
sus. N-ar fi nici un efort financiar prea mare.
– Noua catedralã ortodoxã a fost criticatã ºi pentru arhitectura prea tradiþionalistã. Aº vrea sã vã referiþi ºi la acest fapt
puþin.
– Dogmele bisericii ortodoxe sunt foarte riguroase. Sigur cã
existã ºi concepþiile la care clericii ortodocºi n-au putut renunþa
atunci când au hotãrât noua arhitecturã a catedralei, însã ºi într-o
arhitecturã modernã poþi sã respecþi conceptele tradiþionale ºi dogmele religioase. De exemplu, arhitectura brâncoveneascã din secolul al XVII-lea a revoluþionat arhitectura ecleziasticã din România.
Au apãrut atunci noi sisteme constructive, au apãrut acele
pridvoare brâncoveneºti ºi n-au impietat asupra tradiþiei ortodoxe.
Acum s-au schimbat ºi materialele de construcþie care au o altã
arhitecturã. Totuºi, pot sã spun despre noua catedralã cã estetic ºi
canonic rezolvã întrucâtva acea piaþã Podgoria. Forma ei tradiþionalã va avea, cu toatã ancorarea ei în trecut, o mare expresie arhitecturalã.
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Postfaþã
Am rugat câteva dintre personalitãþile Aradului sã creioneze
câteva idei despre Miloº Cristea, pentru a putea avea un portret cât
mai fidel al dimensiunii personalitãþii lui Miloº Cristea.
De asemenea, în acest capitol de încheiere, vã prezint ºi câteva
dintre proiectele sale urbanistice, care nu au fost, din pãcate, niciodatã puse în practicã. Mã întreb, printre altele, cum ar arãta bulevardul principal al Aradului cu o zonã pietonalã de dimensiunea
ringului vienez, un proiect pe care Miloº Cristea îl propusese acum
jumãtate de secol? Cum ar fi arãtat Aradul cu Monumentul Marii
Uniri gândit de Miloº Cristea tot acum jumãtate de secol?
Nu întâmplãtor am þinut sã vã arãt ºi câteva dintre schiþele lui
Miloº Cristea, dupã care a fost renovatã una dintre clãdirile monument ale Aradului, Biserica Sârbeascã. Fiecare bârnã, fiecare arc,
fiecare detaliu era gândit cu minuþiozitate încã din faza proiectului
pus pe hârtie.
Care dintre proiectele sale s-au realizat? Pentru cã este o carte
de suflet ºi pentru suflet, am sã vã menþionez doar cã a proiectat
orice element arhitectural care, prin renovare, ar fi putut
recondiþiona identitatea urbanisticã a Aradului, de la refacerea frontispiciului clãdirii Primãriei ºi lampadarele din tot oraºul, ºi pânã la
renovarea Palatului Cultural ºi a clãdirii Universitãþii de stat „Aurel
Vlaicu” ºi a Pieþei Primãriei. Oricum, despre proiectele sale ar trebui scrisã o altã carte.
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Visul lui Miloº
Sunt oameni care dupã ce mor realizezi adevãrata dimensiune a
personalitãþii lor. Despre aceºtia românul spune cã n-au trãit degeaba, fãcând umbrã pãmântului, fiindcã au lãsat ceva durabil în urma
lor. Ceva ce constituie un dar fãcut unei întregi comunitãþi.
Unul dintre aceºtia – „rara avis“ – a fost prietenul meu, arhitectul Miloº Cristea. Nu-mi amintesc când ne-am cunoscut ºi în ce
împrejurãri. În orice caz, apropierea noastrã a fost un act spontan.
Am simþit cã suntem din aceeaºi „rasã“, cea a idealiºtilor incurabili.
Da, Miloº era un visãtor, îºi iubea enorm oraºul sãu, îi cunoºtea ca
nimeni altul frumuseþile, dar era convins cã acestea nu erau conservate ºi, mai ales, cã ele nu constituiau obiectivul preocupãrilor prioritare ale celor aflaþi la cârma oraºului nostru. Simplu spus, îl durea
cumplit faptul cã aceºtia nu ºtiau ce sã facã din el. Nu ºtiau, nu
voiau sau nu puteau.
Înainte de toate, Miloº era un „urbanist“ ºi anume unul de cel
mai înalt profesionalism. El vedea oraºul „în mare“, ca un ansamblu logic articulat. Frumuseþea nu se afla în edificii separate, ci întro sintezã care conþinea nota specificã, inefabilã a oraºului pe care
nu poþi sã o descrii în zeci de fraze, poþi doar sã o simþi.
Acesta era visul lui Miloº, sã facã din oraºul sãu un ansamblu
arhitectural coerent, în egalã mãsurã raþional ºi inefabil. Da, Miloº
avea o gândire de geometru ºi o sensibilitate de poet. Aceste douã
trãsãturi par incompatibile. Contopite însã în fiinþa lui Miloº, au constituit „la qualité maitresse“, însuºirea sa esenþialã ºi definitorie care
fãcea din el un artist în deplinul sens al cuvântului ºi un om minunat. Modestia lui era impresionantã. Nu brava, nu-ºi etala ostentativ vastele sale cunoºtinþe care nu erau numai cele de arhitecturã.
Întrebãri chinuitoare mã încearcã: ªi-a dat Miloº întreaga lui
mãsurã? A plecat el împãcat cu sine însuºi din acestã lume? Greu
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de spus. Vremurile de restriºte ºi de constrângeri multiple l-au
împiedicat sã-ºi valorifice întregul sãu potenþial creator.
Cred cã visul sãu cel mai mare a fost sã construiascã noua catedralã a Aradului ºi sã înalþe Monumentul Marii Uniri. Am discutat
mult cu Miloº despre aceste douã obiective pe care le considera o
încoronare a operei sale ºi, aº zice, un fel de „testament“ artistic. Iam simþit durerea neîmplinirii. Proiectul catedralei a fost respins
deoarece, pasãmite, edificiul gândit de Miloº nu era „tradiþional“
bizantin, arhitectura noastrã ecleziasticã a rãmas cantonatã la anul
1400. Dorim sã construim în continuare Cozii, Cozii, asemenea lui
Mircea cel Bãtrân, uitând bisericile lui ªtefan cel Mare care nu prea
sunt strict „tradiþionale“. Marele voievod moldovean a rostit cuvintele: <Aceastã þãriºoarã a mea este „Poarta creºtinãtãþii“ >, care
avea o faþã cãtre Rãsãrit ºi cealaltã cãtre Apus. Bisericile lui sunt
concepute ca o sintezã între stilul bizantin ºi cel gotic, adicã între
Rãsãrit ºi Apus. S-a nãscut astfel „stilul moldovenesc“, adicã românesc.
Miloº a conceput ºi el o sintezã fericitã, originalã ºi modernã,
potrivitã secolului al XX-lea, a pãstrat cupola bizantinã, dar a imprimat edificiului o supleþe ºi un elan ascensional asemãnãtor celui
gotic. Într-un anumit sens, a unit ºi el Rãsãritul cu Apusul. Da, a
avut o scânteie de mare artist dar, din pãcate (ale altora), n-a fost
sã fie.
Înãlþarea unui Monument al Marii Uniri la Arad a prilejuit dispute
pãtimaºe, controverse înverºunate, chiar certuri jalnice. Se dorea
ceva nemaivãzut. Ceva ce? Ce imagine se afla în mintea celor aflaþi
pe baricade? O nebuloasã. S-a adoptat cu repeziciune sintagma
„Aradul, cetatea Marii Uniri“. (Nu vreau sã-l pomenesc pe cel care
a nãscocit-o.) Un neadevãr care a alimentat cu brio mândria arãdenilor noºtri, local-patriotismul a dobândit cote atât de înalte încât
dãinuie ºi azi. În trecãt spus, Cetatea Marii Uniri a fost ºi este Alba
Iulia. De ce? Simplu, aºa au decis cei care au realizat Unirea. Primul
care a propus (chiar în oraºul nostru) Alba Iulia a fost însuºi
arãdeanul Vasile Goldiº! Aceasta nu înseamnã cã meritul Aradului
ºi al liderilor sãi scade. Oraºul nostru a avut un aport important,
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indiscutabil, deci, nu este „de dorit“, ci se impune un Monument
al Marii Uniri aici, la graniþa de Vest.
Miloº Cristea a consumat o mare energie intelectualã ºi imaginativã punând tot sufletul în proiectul sãu. Îmi amintesc efectul:
proiectul a ºocat. Cei care l-au „judecat“, persoane oficiale sau
„simpli cetãþeni“, aveau în mintea lor (chiar fãrã sã vrea) imaginea
monumentului din Piaþa Avram Iancu, realizat de sculptorul „de
curte“ Gabriel Covalschi, conform canoanelor „estetice“ ale realismului socialist din vremea aceea. Se dorea ceva cam aºa, dar „mai
mare“ ºi cu mai multe personaje.
Miloº propunea un monument de o mare simplitate, care „nu
descria“ ºi nu „povestea“, ci se impunea prin forþa simbolului sãu.
El a conceput trei nuduri feminine (închipuind cele trei teritorii
româneºti unite) modelate „clasic“, turnate în bronz, aºezate pe o
plintã, adosate unor „aripi“ de oþel înalte de 41 de metri. Aripile
erau brãzdate de caneluri longitudinale datoritã cãrora lumina care
cãdea pe ele dobândea o vibraþie ce dãdea „viaþã“ monumentului.
Simbolistica acestui monument atât de simplu era greu de
descifrat de oamenii de atunci, care aveau ochi, dar nu puteau sã
vadã ºi sã înþeleagã cã cele trei aripi care se înalþã parcã pânã la cer,
scãldate de luminã, celebrau Victoria pentru totdeauna asupra unui
trecut istoric întunecat din care am ieºit în 1 Decembrie 1918 ºi am
pãºit în luminã.

Horia MEDELEANU
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Un spirit al locului
Când am descins atunci la Arad, în 1972-1973 – eheu fugaces
anni! – am dat, într-un oraº complet necunoscut mie, peste douã
repere intelectuale ce sfidau vizibil aerul cultural domestic al locului. Amândouã personalitãþi afine, aflate, simþeam eu de la început,
într-o competiþie de leadership, cum am spune astãzi, de autoritate
intelectualã. Ce-i drept, ºi domeniul pe care îl pãstorea fiecare se
atingea de al celuilalt: unul, critic de artã, celãlalt arhitect. Orice om
al generaþiei mele ghiceºte uºor despre cine vorbesc aici: Horia
Medeleanu ºi Miloº Cristea. Pe primul îl ºtiam, ca student ºi autor
novice, din revistele de culturã („Familia” ºi „Tribuna”). Pe al doilea,
fireºte, deloc. Dar pe acesta din urmã, pe Miloº Cristea, l-am cultivat destul de insistent mai târziu - atât ca persoanã cât ºi ca interlocutor seducãtor, cu idei ºi opinii în domeniul sãu, arhitectura
oraºului, urbanismul, nu doar calificate ci ºi, uneori, incomode - în
„Arca”, apoi în emisiunea mea de la televiziunea localã „Intersat”,
„Confesiuni duminicale”. Ardea pur ºi simplu atunci când vorbea
despre „palatele” Aradului. Punea suflet în idei. O fãcea cu o libertate în gândire, în opinie care întotdeauna ºoca: pe conservatori
(cei din neamul activiºtilor vechi sau politrucilor noi, deopotrivã),
dar ºi pe cei deschiºi la nou, la minte, culturã ºi viziune prin perspectiva neaºteptatã propusã.
Îmi amintesc de proiectul lui, care ar fi dat un chip nou,
proaspãt, bãtrânului, maiestuosului bulevard arãdean, cel al unei
noi catedrale ortodoxe imaginate în stil neogotic moldovenesc, cu
turn-clopotiþã, situatã în faþa „Libelulei”, care era ea însãºi tot o
creaþie arhitectonicã a lui Miloº Cristea. Acolo bulevardul are cea
mai mare deschidere, ospitalier, aºa-zicând, unei astfel de idei, cu
adevãrat surprinzãtoare. N-a fost sã fie! S-a optat pentru cea pe
care o vedem acum la Podgoria.
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Miloº Cristea avea puse deoparte idei originale, de multe ori
salvatoare urbanistic ºi potenþatoare estetic, pentru fiecare cartier
arãdean, fie el vechi sau nou. Imagina în detaliu inclusiv reconversia bãtrânei cetãþi a Aradului, transformarea ei într-un loc de
atracþie irezistibilã cultural, civic, turistic, comercial. În Arad semnele, sau semnãtura lui Miloº Cristea se aflã pe tot ce rezistã estetic de atâtea decenii: „Astoria” (azi „Continental”), „Libelula”, faþada Teatrului, digul Mureºului protejând nu doar oraºul ci ºi un parc
cu sculpturã nouã, ambientalã ºi totodatã artisticã. Cunoºtea Aradul
atât în partea lui vizibilã cât ºi în cea invizibilã, scufundatã în istorie.
Îi pãrea cunoscutã fiecare piatrã a lui. De exemplu, pietrele cubice
galbene, din faþa gãrii (ea însãºi un monument de artã) ºi cele de
pe fosta stradã Dimitrov, actual Andrei ªaguna, prãpãdite de o
administraþie inconºtientã.
În fine, închei acest remember întrebându-mã: ce stradã din
Arad poartã numele celui mai ataºat cetãþean al sãu? Eu o caut încã
pe Google.

Vasile DAN
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Miloº Cristea - o viaþã dedicatã Aradului
Deºi au trecut atâþia ani de la plecarea arhitectului Miloº Cristea,
încã facem referire foarte des la lecþiile învãþate de la el. Încã
reprezintã, pentru toþi cei care l-au cunoscut, un punct de reper în
dezvoltarea urbanisticã a oraºului, prin exigenþa sa desãvârºitã pentru lucrul bine fãcut.
Eu am avut bucuria de a fi alãturi de Miloº Cristea, care mi-a fost
profesor la Facultatea de arhitecturã din Timiºoara, iar peste ani, am
devenit colegi la Institutul de proiectãri pe care se luptase sã-l
fondeze, în 1958, la Arad.
Am legat acea prietenie profesionalã pe care o poþi avea cu un
om de la care ai mereu ce învãþa. Miloº a fost, fãrã îndoialã, un om
al timpului sãu, deºi era un adept declarat al clasicismului. Dar, mai
presus de toate, cred cã uimea la el dragostea imensã pentru oraºul
natal ºi pentru arãdeni. A iubit Aradul mai mult decat orice alt loc
ºi a încercat sã-l dezvolte în spiritul marilor capitale: Viena ºi
Budapesta.
Dincolo de meserie, mi-l amintesc ca pe un membru activ al
societãþii civile, într-o perioadã în care implicarea benevolã în soarta comunitãþii era un fapt rar. El era gata oricând sã contribuie la
proiecte pentru reabilitarea ºi înfrumuseþarea oraºului în mod autentic, pentru cã dispreþuia kitschul ºi ineficienþa. Îmi amintesc,
spre exemplu, ce eforturi mari a fãcut pentru reconstituirea elementelor decorative ale Palatului Administrativ, din atelierul sãu
improvizat în subsolul clãdirii, reconstituirea elementelor decorative la clãdirea Teatrului sau sediul Direcþiei Finanþelor Publice. În
domeniul arhitecturii monumentale era inegalabil.
Desigur, rãmâne regretul cã am profitat prea puþin de personalitatea cu totul remarcabilã a lui Miloº, cã n-a avut suficient timp
pentru a forma ºi mai multe generaþii de tineri arhitecþi în spiritul
exigenþei, al elementului clasic îmbinat cu pragmatismul urbanistic,
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dar ºi al dragostei pentru oraº. Personal, mi-ar fi plãcut sã punem
împreunã bazele unei ºcoli de arhitecturã la Arad, un vis neamplinit pentru amândoi, unde generaþii de tineri talentaþi sã înveþe frumuseþea acestei meserii de la un om care a avut privilegiul sã-i
cunoascã pe marii arhitecþi romani din perioada interbelicã.
Rãmâne, însã, înscris în istorie, exemplul unui luptãtor care avut
curajul sã înfrunte mentalitatea comunistã a „cutiilor de chibrituri“,
realizând lucrãri deosebite, recunoscute ºi premiate de colegii de
breaslã.
Dacã ar fi sã-i dedic un gând aparte, probabil cã acesta ar fi
urmãtorul: Odatã ce ai aflat ce reprezintã cu adevãrat viaþa ta, nu
mai poþi ºterge ºi ignora aceastã cunoaºtere. Dacã vei încerca sã
faci altceva cu viaþa ta, vei avea mereu senzaþia unui gol (James
Redfield).

Arh. Gheorghe SECULICI
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Miloº Constantin Cristea
1931 – 2003
Nãscut: 1 mai 1931, la Arad
Pãrinþii: Olga ºi Constantin
Clasele primare (1-4): ªcoala Sârbeascã (în curtea Bisericii
Sârbeºti din Pârneava);
Liceul: Moise Nicoarã, unde a fost îndrumat de cei mai prestigioºi dascãli ai Aradului acelor vremuri.
A urmat cursurile de desen ale ªcolii Populare de Artã din Arad,
având o vocaþie de neegalat pentru desen. A fost din start adeptul
artelor clasice. Pentru a-ºi putea susþine financiar cursurile de
desen, în perioada grea de dupã rãzboi, a lucrat ca lãcãtuº mecanic
la Uzina de Vagoane din Arad.
În 1957 a absolvit cursurile Institutului de Arhitecturã “Ion
Mincu” din Bucureºti beneficiind de instrucþia unor mari personalitãþi ale arhitecturii româneºti interbelice. A fost foarte apreciat de
dascãli ºi colegi pentru talentul ºi capacitatea de muncã pe care a
dovedit-o în timpul studiilor.
Dupã absolvirea facultãþii s-a reîntors în Oraºul pe care l-a iubit
ºi slujit pânã la moarte, în Arad. A lucrat rând pe rând ca ºef de
proiect, proiectant principal gradul I. A îndeplinit funcþii de conducere (ºef de atelier ºi director) la Institutul de Proiectãri din Arad.
A luptat, împreunã cu alþi colegi arhitecþi, ingineri ºi tehnicieni,
pentru înfiinþarea Institutului de Proiectãri la Arad.
Între 1971 ºi 1983 a fost conferenþiar universitar la Secþia de
arhitecturã a Institutului “Traian Vuia din Timiºoara”, Catedra de
Sistematizare ºi Urbanism. A fost dedicat total carierei de dascãl
îndrumând ºi iniþiind foarte mulþi studenþi în ºtiinþa arhitecturii ºi a
urbanismului.
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Numele lui Miloº Cristea se leagã de realizãri importante ale
Aradului dar ºi ale altor oraºe.
a proiectat faþada actualã a Teatrului de Stat din Arad;
a proiectat numeroase clãdiri reprezentative din Arad: Hotelul
Astoria (Continental), blocul “Libelula”, etc. – lucrãri distinse cu
premii ale Uniunii Arhitecþilor din România;
a proiectat Monumentul Eroilor de la Pãuliº în urma câºtigãrii
unui concurs naþional;
chiar în perioada de dinainte de 1989 a întocmit, împreunã cu
Episcopia Aradului, Ienopolei ºi Hãlmagiului un studiu pentru noua
Catedralã Ortodoxã Românã la Arad;
a fost iniþiatorul unor proiecte de anvergurã pentru comunitatea
arãdeanã: Reconversia Cetãþii Aradului, valorificarea Bulevardului
Revoluþiei, etc;
a întocmit studiile de sistematizare pentru cartiere din municipiile Arad ºi Timiºoara;
Miloº Cristea s-a dedicat total protejãrii ºi valorificãrii patrimoniului cultural, de arhitecturã ºi istoric al Aradului ºi conservãrii valorilor multiculturale care conferã oraºului nostru o personalitate
aparte. Deºi aflat la pensie, a participat activ la multe proiecte
majore de reparaþii ºi reabilitare a clãdirilor sau monumentelor
reprezentative din municipiu: Palatul Primãriei, Liceul Moise
Nicoarã, Palatul Cultural, Palatul Liceului Sanitar, Crucea Eroilor,
Statuia Sfântului Nepomuk, Monumentul Sfintei Treimi, etc.
Bun cunoscãtor ºi iubitor al istoriei, s-a dedicat înãlþãrii la Arad a
Monumentului Marii Uniri ca o recunoaºtere a meritului pe care
oraºul sãu iubit l-a avut în zbuciumatul an 1918. În acest sens a
întocmit studii pentru amplasarea ºi pentru construcþia monumentului ºi a fost prezent întotdeauna când autoritãþile locale, Biserica
sau celelalte instituþii i-au cerut sfatul.
Firul roºu care l-a mobilizat întotdeauna în munca sa a fost
dragostea pentru Arad. Cãldura, pasiunea ºi de multe ori patima cu
care vorbea despre oraºul sãu ne-a fãcut sã înþelegem mai bine
Aradul ºi sã-l iubim cu responsabilitate.
Miloº Cristea a fost un om crescut ºi educat în spirit creºtin. A
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fost fiul al comunitãþii sârbe din Arad, comunitate pe care a ajutato potrivit competenþei sale. A fost prezent, însã, în egalã mãsurã,
atât în viaþa Bisericii Ortodoxe Române cât ºi în cea a Bisericii Sârbe
Surori. S-a considerat deopotrivã român ºi sârb. Deºi botezat în
credinþa ortodoxã a manifestat o deschidere ºi o iubire sincerã faþã
de toþi locuitorii Cetãþii. A avut prieteni apropiaþi printre maghiari
ºi germani.
Mare iubitor de istorie, a fãcut un adevãrat cult pentru memoria
înaintaºilor noºtri ºi pentru istoria neamului. Încã din tinereþe a fost
un adept ºi un susþinãtor al Monarhiei Române pe care a iubit-o ºi
cãreia i-a evidenþia întotdeauna meritele istorice pentru realizarea
României Moderne. Pasiunea sa pentru istorie a transmis-o ºi copiilor sãi pe care i-a crescut în acest spirit.
În amurgul vieþii ºi carierei sale Miloº Cristea a devenit, prin
Hotãrârea Consiliului Local Municipal, Cetãþean de Onoare al
Aradului. Aceastã recunoaºtere a muncii ºi dãruirii sale l-a miºcat
adânc ºi i-a mângâiat suferinþa.
S-a stins din viaþã în 11 august 2003, la vârsta de 72 de ani.
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