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Repede ochire asupra culturii urbane ideale
(coautor: Simona Corlan Ioan)

Rescrierea realitãþii, iatã scopul utopiilor. Toate pornesc de la o
criticã a datelor existente: societatea este coruptã, greºit întocmitã
sau nedreaptã. Mediului construit – arhitecturã sau oraº – îi este
adresat un discurs încã ºi mai critic pentru cã adeseori oraºul este
privit drept cauza primã a degradãrii sau cel puþin sãlaºul acesteia.
Textele veterotestamentare sunt acelea care ne vorbesc despre
pedepsirea arhitecturii deodatã cu omul care o locuieºte. Dacã acesta
este moralmente corupt, arhitectura sa nu poate fi altminteri, iar
purificarea Ierusalimului, pedepsirea Sodomei ºi a Gomorei se adreseazã în egalã mãsurã culturii urbane care genereazã, cultivã sau
doar îngãduie pãcatul. Un om nu este dar desfiinþat „de tot” pânã
când arhitectura – un „adãpost decorat cu simboluri”, spune Robert
Venturi – care îi poate supravieþui, nu este la rândul ei distrusã. La
fel, reformând societatea, trebuie de/re-structuratã întreaga realitate
fizicã: o nouã genezã, care cuprinde înlãuntrul sãu atât mediul
natural, cât ºi – sau, poate, mai cu seamã – cel artificial, edificat.
Reinventarea realitãþii îºi gãseºte expresia cel mai adesea în
utopie. Curentele subterane ce chestioneazã realitatea datã produc,
în anumite clipe prielnice ale istoriei, proiecte ontologic noi care
criticã sistemul de valori precedent ºi avanseazã noi proiecte ontoaxiologice, prefigurând societãþi, comunitãþi ºi/sau doar indivizi
moralmente noi, implantaþi într-un mediu natural sau edificat complet
purificat ºi într-o realitate reinstauratã dintru început, de la genezã.
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Cum scopul studiului de faþã este de a discuta chestiunea culturilor
urbane ideale, aºa cum s-au vãdit ele în discursul arhitectural, o
structurare a tuturor acestor oraºe imaginare în conformitate cu
un set de criterii ni s-a pãrut a fi un prim pas necesar. La noi, Sorin
Antohi a discutat chestiunea în excelentul sãu volum Utopica, urmat
apoi de Civitas Imaginalis. Ipotezele avansate acolo ne-au fost de
mare ajutor în reformularea acestui text care, în forma sa incipientã,
a fost redactat în Statele Unite, în biblioteca Universitãþii din Cincinnati, Ohio. Aducând dezbaterea pe tãrâmul arhitecturii, am ordonat
de aceea materialul în funcþie de raportul realitate–virtualitate,
care a pãrut a fi cel mai fertil principiu, chiar dacã el vorbeºte mai
degrabã despre în-fiinþarea (realã sau fictivã) a unui construct
imaginar ºi mai puþin despre consistenþa acestuia. Am încercat însã
a suplini aceastã absenþã în interiorul fiecãreia dintre categoriile
identificate mai jos, optând pentru o detaliere a chestiunii oraºului
utopic cãtre finalul textului.
Astfel, a apãrut folositor a discuta despre oraºe virtuale: un
dipol format din oraºe existente cãrora li se placheazã un proiect
virtual menit a „îmbunãtãþi” realitatea, precum ºi despre oraºe imaginate, a cãror plasare „altundeva”, „dincolo”, vorbeºte despre escapism – unul deopotrivã ideologic, religios sau chiar estetic.
Oraºele virtuale sunt alternative urbane „încremenite în proiect”,
cum ar spune Gabriel Liiceanu. Ele nu sunt edificate, dar au o existenþã proprie, chiar dacã „fictivã”, ºi adeseori doar furia istoriei nu
le-a permis sã devinã „reale”, edificate adicã. Oraºele virtuale dubleazã oraºul real, sunt concepute împotriva oraºului real ºi ca rãspuns polemic dat de schimbãri majore de regim politic în raport cu
„decrepitudinea” sau „inadecvarea” precedentului discurs urban. Este
vânat în special domeniul simbolic al oraºului: monumente, nume
de strãzi, noduri de reþea semnificative ale structurii urbane. De asemenea, oraºul virtual este prin natura sa retoric, didactic ºi populist.
Situaþia Parisului virtual al anilor imediat post-1789 este în acest
context exemplarã1. Mai putem adãuga aici planul de propagandã
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monumentalã pentru Moscova, gândit de Lenin în 1918, menit sã
înlocuiascã simbolurile þarismului cu monumente „bune”, concepute
de artiºtii devotaþi noului regim, la acea vreme, în special,
avangardiºti ºi membri ai Proletkult-ului. Bustul futurist al lui Buharin,
Marx cocoþat pe spinarea a patru elefanþi, dar mai ales sculptura
reprezentându-i pe Marx ºi Engels într-un soi de piscinã – „bãrboºi
îmbãindu-se”, cum i-au denumit moscoviþii – l-au lecuit însã pe un
Lenin foarte conservator ºi limitat în gusturi artistice de experimente
cu avangarda când vine vorba despre agitaþie ºi propagandã.
Când schimbarea realitãþii a impus cu necesitate pedepsirea
oraºului „vechi” ºi, implicit, rescrierea urbanului în conformitate cu
noua retoricã, planuri menite a adecva oraºul la prezent au fost de
asemenea formulate. Un oraº virtual stã gata sã îl devore pe cel
pre-existent, purificându-l ºi apoi devenind el însuºi întru fiinþã. La
Cité Radieux al lui Le Corbusier ºi Planul Voisin urmau sã înlocuiascã
„decrepita” realitate a oraºului medieval cu turnuri de plan cruciform
dispuse ritmic în peisaj. Igiena, accesul egal la luminã, desfiinþarea
centrului ºi spaþiu strict utilitar – în loc de Notre Dame ºi Ille de la
Cité. Le Corbusier se pare cã ar fi avut chiar o întrunire secretã cu
Hitler, cãruia i-ar fi propus colaborarea sa în rescrierea Europei,
împreunã cu Speer, desigur; cum Parisul urma oricum sã fie dãrâmat,
el dorea sã-i fie permisã edificarea pe ruinele pedepsitului oraº a
Cetãþii sale Radioase.
Dar Hitler avea la rândul sãu planuri pentru capitala sa, Berlin.
Stadtplan fur der Grosse Berlin, conceput de Speer sub directa supraveghere a lui Hitler, urma sã transforme oraºul în cea mai importantã
metropolã a lumii, pe mãsura celui de-al treilea Reich2. O secþiune
din plan a apucat sã fie trasatã înainte de începerea rãzboiului.
Moscova a avut ºi ea oraºul sãu virtual, parþial implementat, sub
forma planului stalinist din 1935, având drept centru Palatul Sovietelor, niciodatã construit, ºi Mausoleul lui Lenin. Cele ºapte clãdiri
înalte ridicate dupã 1948 se înscriu în acest plan menit sã monumentalizeze silueta capitalei comunismului mondial. În fine, mai
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norocoase, intervenþiile fasciste în textura oraºelor italiene medievale
au apucat sã fie în parte finalizate, aºa cum este cazul Bresciei sau
al EUR.
Existã ºi cazuri celebre de oraºe virtuale transplantate în realitate, ca urmare a unei decizii politice majore, cultura urbanã putând
fi în întregime inventatã, atunci când un oraº, de regulã gândit
dupã o schemã idealã prestabilitã, este complet edificat. Capitala
faraonului rebel Akhen-Aton sau capitale de-o clipã ale hanilor mongoli, multiplele Alexandrii presãrate înspre Est de rãzboinicul
macedonean, coloniile comerciale greceºti proiectate conform schemei carteziene a lui Hippodamus din Milet, forturile romane „standardizate”, Washington-ul lui l’Enfant ºi Brasilia lui Oscar Niemeyer
sunt exemple elocvente de oraºe implantate integral în sit printr-un
gest de autoritate, adesea polemic în raport cu tipologia oraºelor
deja existente.
Oraºele magice sunt structuri urbane voit ideale, dar împlinite
în butaforie ºi efemere, precum „oraºele” expoziþiilor mondiale de
secol nouãsprezece sau douãzeci, care materializeazã o febrã de a
întrupa închipuiri greu de înzidit, sau poate chiar neverosimile,
proiectând în ipsos, dar – paradoxal – ºi în marmurã, structuri pasagere, viziuni de-o clipã, cu atât mai retorice cu cât urmau sã dureze
mai puþin, arhitecturi pe care nimeni n-ar îndrãzni altminteri sã le
edifice „definitiv”. Chicago 1893 ºi al sãu Oraº Alb3, Parisul expoziþiei
din 1937, dar mai ales New York în 1939 sunt apoteoza unei culturi
urbane centrate pe decorum ºi pe idealism creºtin. Pentru a identifica
însã locul acestor târguri ºi expoziþii mondiale în rândul oraºelor
imaginare, trebuie sã detaliem latura utopicã a culturii urbane, precum ºi modelele ei majore de evoluþie.
În fine, trebuie amintit în aceastã celebrare a urbanismului,
civismului ºi urbanitãþii faptul ca anti-urbanismul este o alternativã
puternic motivatã istoric. Încã de pe frontispiciul cãrþii abatelui Laugier,
întoarcerea la naturã, la simplitatea ºi firescul conotate moral, pe
care oraºul nu le (mai) putea da, era vãzutã drept panaceu pentru
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vindecarea realitãþii. Natura care poate fi vãzutã drept alternativã la
cultura coruptã – implicând ºi oraºul – este una dintre temele favorite
ale iluminismului. Avangarda rusã constructivistã a fost promotoarea
unui discurs antiurban violent, discurs reprimat la fel de categoric
de cãtre Stalin ºi Jdanov în 1930, deºi aceºtia din urmã vor începe
în chiar acel an o acþiune de rescriere a peisajului marilor oraºe
ruse, în special în ceea ce priveºte zona lor istoricã ºi sacrã. Tangenþial
acest refuz al oraºului poate fi gãsit în întoarcerea la valorile
conservatoare ºi antiurbane „tradiþionale” în fascism, în cadrul retoricii Blut und Soil ºi în New Deal-ului rooseveltian. Personaje precum constructivistul Ginzburg ºi Wright au vãzut de asemenea în
antiurbanism un rãspuns la surparea moralã a culturii urbane. Vãzut
drept criticã alternativã, antiurbanismul nu a avut niciodatã forþa de
persuasiune a culturii urbane pe care a pus-o sub semnul întrebãrii
ºi nici capacitatea proiectivã, auto-vindecãtoare a acesteia. Discursul
urban ºi meta-urbanismul – oraºul regândindu-se pe sine – sunt ºi
rãmân de aceea teme favorite ale imaginarului ºi cu precãdere ale
utopismului post-morusian.
Oraºul în discursul utopic
Oraºele imaginate existã, în afara consistenþei. „Realitatea” lor
este eminamente mentalã. Oraºele imaginate subîntind douã mari
categorii: oraºe „nemaiîntâlnite” ºi oraºele utopice. Oraºele „nemaiîntâlnite” premerg sau derivã dintr-un elan colonial, reprezentând
o eficientã metodã de a umfla pânzele descoperitorilor, ale neguþãtorilor de mirodenii ºi aur, ale aventurierilor ºi conquistadorilor.
La rândul lor, oraºele „nemaiîntâlnite” se subîmpart în douã categorii.
Modelul Eldorado, situat oriunde existã pete albe în geografie, nu
are conotaþii morale în subtextul sãu: dacã atrag, cele ºapte orãºele
daurite dupã care au urcat spaniolii spre America indienilor pueblo
(un mit, pare-se, maur la origini), o fac pentru cã sunt bogate. Pe
de altã parte, modelul Tombouctou este definitoriu pentru eu-topos:
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oraºul existã într-o geografie a excelenþei ºi, deºi nimeni nu l-a
vizitat cu adevãrat, „se zice cã” este un oraº sublim: R. A. Caillie
vorbea despre ºapte moschei într-un oraº perfect ordonat, deºi nu
îl vãzuse încã. Jules Verne, la rândul sãu, „vede” din balon un
Tombouctou aproape similar cu cel al lui Caillie (de unde este de
altfel importat), doar cã mai tempereazã entuziasmul vizionar al
predecesorului sãu: „de fapt” nu sunt ºapte moschei, ci patru, iar
oraºul nu mai are strãlucirea de odinioarã, când fusese – ne-o
garanteazã Caillie – un soi de Atenã ºi deopotrivã Pergam, ale Africii.
Acest model exemplar este adeseori vãzut în contrapunct cu omul
negru, depozitar al întregilor preconcepþii negative care vor degenera
ulterior în rasism: dimpotrivã, oraºele de felul Tombouctou-ului
reprezintã alternative la problemele oraºului european al secolului
al XIX-lea.
Oraºul utopic implicã cu necesitate o dimensiune absolutã, transcendentã ºi, într-o anumitã mãsurã, idealã. El reprezintã o instaurare
a unei culturi ºi/sau ideologii superioare în(tru) realitate. În funcþie
de raportul dintre oraºul utopic ºi discursul idealizant cu care este
obligatoriu asociat, distingem câteva subdiviziuni:
1. Utopii sociale, care au ca vehicul societatea sau cel puþin
segmentele sale cele mai „avansate” din perspectiva respectivei
utopii (Utopia, Icaria, oraºele lui Fourier). Secund în raport cu discursul reformator, oraºul este doar înzidirea ideologiei care îl genereazã.
În acest tip de utopii, vom distinge între semnificaþia cetãþii, vãzutã
ca sit al utopiei, ºi cea a structurii urbane în sine. Cetatea reprezintã
delimitarea prin trasare ºi/ sau împrejmuire a unei fracþiuni din
realitate care, prin însuºi faptul cã va servi drept suport fizic viitoarei
realitãþi ideale, este la rândul sãu valorizatã în consecinþã. Chiar
dacã aparenþa fizicã a cetãþii este similarã cu restul realitãþii, în fapt
este vorba despre un sit moralmente nou. El este despãrþit de restul
realitãþii ºi nou, ontologic vorbind, prin închinarea sa unei misiuni
superioare. Cetatea este despãrþitã de real, dar este definitã în raport
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cu acesta, împotriva cãruia se ridicã prin gestul trasãrii, al despãrþirii,
al fortificaþiilor sau chiar al îndepãrtãrii sale extreme de locul famat.
Cetatea poate fi deci, uneori, chiar un alt corp ceresc, de regulã Luna.
În acest context, oraºul s-a separat de cetate nu doar istoric,
prin dispariþia fortificaþiilor dimprejurul sãu ºi prin apariþia unei
culturi urbane alternative, dar ºi prin funcþiunea sa aparte în utopie.
Cetatea (situl) consacrat utopiei este cel puþin de amploarea oraºului;
de regulã, noua realitate fizicã (sã reluãm exemplul Lunii) este mai
amplã decât oraºul (de pe Lunã). Cetatea poate subîntinde o þarã.
Oraºul reprezintã în acest peisagiu renãscut epifania arhitecturalã a
utopiei, aceea care gãzduieºte comunitatea ºi îi îngãduie sã atingã
maxima sa potenþã idealã, nu în ultimul rând prin faptul cã este la
rândul sãu perfectã.
Utopiile sociale privesc oraºul ca pe un vehicul. Oraºul este
secund ºi o consecinþã a reformãrii societãþii. Dacã ºi numai dacã
aceasta este vindecatã, societatea poate atinge plenitudinea întru
un oraº ideal. În aceste utopii, arhitectura oraºului nu este parte
din discurs, ci va deriva cu necesitate dintr-o realitate comunitarã
superioarã. Oraºul este deci o consecinþã a societãþii ideale care îl
va genera ºi locui deodatã.
2. Un alt tip de discurs utopic schimbã între ele personajele.
De data aceasta, utopia are ca vehicul esteticul: oraºul ideal. Este
de înþeles cã asemenea utopii vor avea drept autori pe arhitecþi (sau
artiºti în genere) ºi cã vor fi adeseori catalogate drept „retrograde”
sau „conservatoare” de cãtre reformatorii societãþii. Suprema frumuseþe, însoþitã de adevãr ºi bine în triada clasicã, datoritã originii sale
divine ºi datoritã excelenþei sale imanente, este un mijloc de a
reformula realitatea. Geometria pitagoricienilor, corpurile perfecte
platonice ºi natura revelatã a frumuseþii, care dã seama despre o
perfecþiune superioarã, transcendentã, toate împreunã pot rescrie
realul, conducându-l – „înapoi” – înspre ideal. Nu este întâmplãtor
faptul cã Ledoux, arhitect al regelui Ludovic al XV-lea ºi Boullée
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sunt principalii autori de asemenea utopii. Oraºul Chaoux are toate
datele utopiei estetice: structura sa radialã lasã liberã o zonã centralã
cuprinzând funcþiunile Centrului ºi ale autoritãþii, de la care oraºul
pare sã emane ºi în jurul cãruia se petrece miºcarea sa de revoluþie.
Antic în expresie, unificat de peristiluri sobre ºi glorificând simplitatea
originarã, Chaoux regândeºte tema structurii urbane, care devine
moralmente „bunã” datoritã frumuseþii sale, la fel cum tinerii vor fi
superiori odatã iniþiaþi în Oikema – Templul Iubirii. Nu altul este
cazul oraºului Chicago sau mai precis al celui pregãtit pentru Expoziþia universalã din 1893 de D. Burnham: alb, marmorean, clasic –
un Ierusalim pogorât pe malurile lacului Michigan, pe care însã îl
ignorã cu superbie. Trebuia sã fie nucleul regenerator al structurii
urbane degenerate dupã incendiul care mistuise oraºul, o paradigmã a ordinii ºi monumentalului.
3. Revoluþia industrialã ºi în special deceniile al ºaselea ºi al
ºaptelea al acestui secol (revoltele studenþeºti, zborul spre Lunã, maoismul ºi troþkismul) au extras din cãrþile autorilor de science-fiction
Tehnutopia, utopia al cãrei vehicul este tehnologicul: oraºul cibernetic al lui Nicolas Schoffer ºi structurile lui Yona Friedman, Plug-In
City ºi walking City ale grupului britanic Archigram sau utopiile
high-tech ale metaboliºtilor japonezi, spre a menþiona doar cele
mai celebre exemple. Panaceu împotriva tuturor tarelor civilizaþiei
contemporane, tehnologia este deus ex machina pe care fiinþa
umanã, obiºnuitã cu tranzienþa ºi dedicatã temei iluministe a progresului neîntrerupt, o va interpune între sine ºi realitate, delegând-o
sã dialogheze în numele ºi în locul sãu cu aceasta. Fiinþa umanã,
dezlipitã de realitate ºi infinit protezatã, va levita în confort ºi va
dezlãnþui spre compensare o lume a ideilor pure, a informaþiei.
Ne poate fi de folos în acest text sã analizãm puþin etimologia
cuvântului utopie. Termenul se revendicã dintr-o posibilã (ºi fertil-ambiguã) dublã sursã: ou-topos ºi eu-topos4. Chiar dacã ambele
se referã la topos (loc), înþelesurile lor sunt diferite, ceea ce ne
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permite sã cartografiem discursul utopic ºi epifaniile sale arhitecturale. Primul termen desemneazã un loc al fericirii sociale, conotat
moral, dar nefixat în cadre spaþiale ºi/sau temporale (gr. ou-topos =
fãrã loc). Utopia, în felul în care s-a concretizat termenul dupã
Thomas Morus, poartã în definiþia sa aceastã ambiguitate de care
secolul inventãrii sale a fost conºtient, dar care va fi perpetuatã
ulterior. Utopia devine un termen generic, adeseori fãrã referinþã
explicitã la modul – ºi la chipul – întrupãrii sale spaþial-arhitecturale.
Dacã Enciclopedia Britannica din 1883 nu defineºte termenul,
în schimb Larousse în ediþia 1886-1902 menþioneazã faptul cã „utopia
este prin definiþie o imposibilitate”, echivalent practic al paradoxului
teoretic ºi formã particularã de ideal. În studiul de faþã am echivalat
ou-topos – cel puþin pentru secolul al XIX-lea – cu utopia care are
ca vehicul socialul.
Eu-topos (loc bun) în schimb se defineºte ca fiind un loc ale
cãrui calitãþi ideale nu îi reduc ºansele de a putea fi identificat în
spaþiul fizic, poate chiar terestru. Utopiile estetice, Atlantida platonicianã ºi dipolul creºtin paradis/infern5 în varianta sa terestrã (situat
adicã „la capãtul pãmântului) sunt astfel de exemple. Cele douã
tipuri de oraºe definite de noi drept oraºe nemaîntâlnite – „oraºul
cãlãtorilor” ºi, respectiv, „oraºul conchistadorilor” – pot fi atinse ºi
de înþelesul termenului de eu-topos: deopotrivã Tombouctou ºi
Eldorado au fost definite drept locuri ale unei anume excelenþe,
chiar dacã dimensiunea moralã nu era cu necesitate subiacentã.
Tombouctou este privit drept splendoarea arhitecturalã strãmutatã
în Africa, mai înainte chiar de a fi fost „vãzutã cu adevãrat” de
Caillie în voiajul sãu extraordinar. Eldorado este oraºul bogãþiei
absolute, unde aurul este mult, iar nativii nu îl preþuiesc la fel ca
europenii. De acest loc, plasat dupã Columb ºi Pissaro oriunde în
Lumea Nouã unde aurul era, prezumtiv, material de construcþie
pentru palate fantastice, era nevoie pentru a motiva aventurierii
aflaþi în slujba câte unei coroane ºi a Dumnezeului catolic. Eldorado
propunea însã ºi un soi de iertare implicitã a pãcatelor: de vreme

