M o nu m e n te, A ns am b I uri, S i tu r i atitudini şi mentalităţi

O CONVORBIRE CU DOMNUL ARHITECT P. EM . MICLESCU

lnterview avec monsieur l'architecte P. Em. Miclescu,
grand maître de l'architecture de restauration . Une
conscience de l'epoque, une carriere consacree a la
protection des monuments.

„Atunci cînd
asasinat ... ''

dărîmi

o

clădire

cu o

viuţă

a ei faci mai mu!t decît o demolure, un

ode„1ărut

Domnul Paul Ernil Miclescu este astăzi unui
dintre ultimii reprezentanţi ai unei strălucite
generaţii de arhitecţi şi oameni de cultură
născuţi la începutul veacului nostru . El şi-?
dedicat întreaga viaţă arhitecturii, proiectînd
clădiri cu diferite funcţii (grupuri de locuinţe.
sedii administrative, edificii social-culturale ş.a.),
dar mai ales ocupîndu-se de studierea şi conservarea monumentelor istorice (rest1urarea şi
amenaiarea zonei Curtea Veche, amenajarea
dealului Patriarhiei, restaurarea bisericii Slobozia
din Bucureşti etc.) . S-a i Iust·at, totodată, ca
teoretician al arhitecturii în paginile revistei
„Simetria", edit3tă împreună cu prietenii săi
G. M. Cantacuzino, Octav Doicescu si Matila
C. Ghyka, în anii 1939-1947, dar ŞI ca memorialist plin de talent în volumul Din Bucureştii
trăsurilor cu cai (1985), a cărui continuare o
aşteptăm cu mult interes .
Domn ia sa a avut deosebita amabi I itate să
răspundă cîtorva întrebări v izînd întinsa ex'perienţă de arhitect şi preţuitor al vestigiilor
istorice, p~ecum şi opinia sa despre destinul
arhitecturii româneşti.
0

- Care sînt profesorii pe care

i-aţi

uvut fa

şcoala superioură de arhitectură şi cărora, deci,
/e datoraţi formaţia Dumneavoastră profesională?

- În general, şcoala noastră de arhitectură
a avut momentele ei de glorie şi pot spune că
formaţia mea profesiona 1 ă s-a .-eal izat într-un
asemenea moment. Am avut ca dascăli oameni
cu calităţi deosebite în acest sens, de pildă
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Petre Antonescu, a cărui arhitectură nu pot
zic că m-a sedus îrtotdeauna, dar care făcea
un curs de arhitectură românească bine documentat. Grigore Cerkez avea o fo r n;aţie mai
mult de inginer; el era priet"'n cu ta•ăl m-=u,
Emil Miclescu, care a fo~t director general
al C.F.R. La atelier i-am avut pe P2ul Smărăn
descu si pe Ştefan Burcuş, care se numără p~in
tre proiectanţii pavi Iioanelor expoziţiei de la
1906. În reea .ce priveşte pe Nicolae GhikaBudeşti, frlul lui de a face corecturi la proiecte
era al unui oin foarte dornic s ă nu contrazică
pornirile originale 2le studentului, nu voia s'\-i
dea impresi1 că este asuprit de vederile profesorului. Venea cîte unul cu vreo trăsnaie imposibil1, el evita 0 ă-I contrazică, îl men3Ja. L-am
avut prof~sor şi pe Constantin lctzu, unul
dintre elevii lui Mincu, a cărui amintire o cultiva
cu evlavie.
să

- Pe arhllcctul Duiliu Marcu

/-aţi

avut profesor?

-· t\lu l-am avut profesor, dar am cohborat
cu el la calea ferată. Palatul adr.1ir1strat1v al
C.F.R. a fost opera unui colectiv alcăru1t din
Duiliu Marcu, Paul Smărăndescu, Donne:iud,
colectiv din c<>re am făcut parte ş1 eu . După o
v~eme componenţa colectivului s-a modificat,
George Matei Cantacuzino preluînd sarcina
continuării
proiectului. Arhitectul Marcu a
avut şi preorupări în sensul va,orificări i specificului rorr.âne~c în arhitectură, preocupări concretizate în pa1iilioanele de expozi~ie proiectate
de el, precum şi în arca'fa de inspiraţie naţională
ce împodobeşte faţada Operei din Timişoara.
Arhitectura palatului Ministerului de Externe
ilustrează, în acee3şi epocă cu P'llatul Ndţ1unilor
de Iii Geneva, un moment în istoria arhitecturii.
universale. Era un arhitect valorns cu cal ităţ1.
C'ădi:ea Ministerului de l:xterne se ridică pe
locul palatului Sturdza, a Lăru1 demolare m-a
indis pus profund. În fond, clădirea nouă putea
să fa: ridicată pe alt amplasament, nu să înlocu13scă palatul dPmolat, fapt C<:' creează impresia
de „batere a pasului pe loc" . În lucra>e3 sa
despre Bucureşti seri itorul Paul Morand scria
că poporul nostru suprimă cu atîta uşurinţă
vestigiile sale încît se prezintă în faţa istoriei
cu mîinile goale. Ceauşescu a dus la apogeu
această apucătură; după cum se vede, este o
boală veche şi Mar.::u însuşi spunea că se bucură
să poată înlocui „conopida" aceea barocă cu un
monument . Pe mine m-a indispus suficienţa
aceasta . Palatul Sturdza, ca sediu al Ministerului
de E:xterne, era o clăd 1re cu o personalitate
proprie, fusese gazda multor baluri ... Atunci

cînd dârîmi o clădire cu o via ţă a ei, faci mai
mult decît o demolare, un adevărat asasinat si
nu mă împac cu înlocuiri făcute cu prea multă
uşurinţă.

- V-a /ef;ut o
Canta~uzino.

strînsă

Ne-aţi

brir;>teriie de George M-te1
bt:tea evoca berrnno/1tc tec

oreswia ?
- Trei <mintiri pe care aş vrea să le evoc
2ic1 sht menite să complet"ze pcrso.1alitatPa lui
Georges, c:;-e partial a fo t trecută sub tăce.-e
în timpul regimului comu'list.
Cînd trebuia să fie el1be;-at din puşcărie,
după ce suferise fo:irte mult, la plec;i.re, unul
din zbirii care îl batjoco .-iseră a fost însărcinat
să-i restituie măi-ur· ţ1şu · 1le cul ese din buzunare.
El i s-a adresat cu aceste cuvinte: „DumneJta te
chemi Cantacuzino? Am citit în nişte cărţi că
ăştia au fost boie1-i mari, cu moşii multe, au fost
domnitori, au fost şi împă1-aţi". Geo'ges 1-<:
răspuns: „E1 şi?'' „Ce ·1·-e i cu asta?' G~rd ian ul
l-a mai întrtb,t: „Eşti din nedmul lor?" „Am
avut surpriza, îmi povestea Georges, să văd că
omul şi-a schimbat faţa, devenind blaj 1n şi aproape
slugarnic şi spu~îndu-mi: „Du-te cu Dumnezeu".
Această întîmplare este semnificativă pentru
demr1tatea şi prestanţa lui Georges, care a
putut impresio:la pîn~ şi pe paznicul din închisoare.
Altă trăsătură a lui este relevată de anume
amir •ire. Fiind un om deo,eb1t de cctiv, George
a fost tentat şi de pol1t1că, la aceasta contribuind
şi prietenia lui cu Gheo1-ghe Brăti,_ru, în al
cărui partid s-a înscris. Astfel, el şi-a depus
candidatura într-un judeţ din Oltenia. S-a dus
acolo în campanie clector·ală , a fost primit de
agenţii electorali u1re l-au prevenit asupra prop?gandei făcute de cor.tracandidatul său, după
c;..re Cantacuzino era un grec venetic ce nu ştia
nici limba, nici obiceiurile strămoşeşti. Aşad1r,
i se pregătea o primire foarte zgomotoasă . Venit
la tribună să-şi expună programul politic, a întimpinat ostilitatea sălii . căreia i s-a adresat astfel:
„Domnilor, înainte de a-mi prezenta programul
electoral vă rog să fiţi de acord ca împreună,
pe cel care a răspîndit zvonul că. sînt un venetic
ce nu cunoaste nici limba nici obiceiurile strămo
şeşti, să-l tri.mitem în ... ". Îndemnul lui George
a stîrnit tot hazul, contrastînd amuzant cu prestanţa sa deosebită.
Ironia şi umorul său sînt ilustrate şi de o altă
întîmplare: Ducîndu-se la vernisajul unei expoziţii a pictoriţei Olga Greceanu, admiratoarele
acesteia i-au arătat cu mult entuziasm vitrourile,
pictura de şevalet, emailurile 1-ealizate de artistă.
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Fiecare exponat era însoţit de un panseu, dintre
care ~nele deplorabil de banale. Georges, care
?Pr_ec1a multe din creaţiile Olgăi Greceanu, a fost
1nsa exasperat de această profuziune de creativitate a ei. Căutînd să o şteargă,admiratorii artistei l-au oprit rugîndu-1 să-şi· scrie în cartea de
0:1oare impresiile. În lipsă de inspiratie în fata
cărţi i de onoare, şi-a amintit refr~nul un~i
canţonete de Vincent Hispa: „Vous m'avez jete
Ies fle0rs avec le pot, c'est trop!" Cele trei
aspecte sînt, aşadar, semnificative pentru conturarea trăsături lor sale de personalitate: demnitate, prestanţă, contrabalansate de umor si
ironie.
·
Georges care făcuse proiectul blocului Carlton
a fost tras la răspundere pentru proiectul de
rezistenţă al acestuia. Legionarii, în timpul guvernării cărora a avut loc cutremurul ce a dus la
cemolarea acestei clădiri, voiau să-l distrugă,
v ăzînd în el un adversar politic. Acest lucru
reiese clar din procesul său, la care am fost citat
ca m;;rtor împreună cu Petre Antonescu. La
proces acesta nu mai ieşea din sala de tribunal.
Mărturia lui a durat trei sferturi de oră. După el
-n-a introd~s pe mine. (\m fost foarte îngrijorat de
:eea ce mă aştepta. lntrebările erau în asa fel
puse încît să condamne pe proiectant. Horia
::::. eang2, de pildă, a fost întrebat în altă şedinţă
dacă e1 ar fi proiectat o asemenea scară în diagonală pe colţ cum era în proiectul lui Cantacuzino. El a răspuns că lui nu-i plăceau lucrurile
făcute pe colţ. Răspunsul a fost imedi at folosit
' mpotr1 a proiectantului, Creangă trecînd astfel
fără voia lui drept un acuzator al lui Cantacuzino.
Eu ani fost întrebat dacă stîlpii clădirii erau
deviaţi de la un anumit et<Jj în sus pe grinzimacaz şi dacă nu era mai firesc ca stîlpi1 să fie
duşi pînă sus fără ase menea devieri, ori aceste
d.e~ieri erau obligate de reglementări le pri mă
riei. Se vedea bine că era căutată ocazia de a
spune ceva ce putea fi interpretat în defavoarea lui Georges.
În puşcăria comunistă, la canal, s-a surpat un
11al asupra lui, a avut un picior zdrobit, care
'.:rebuia să-i fie amputat, dar care i-a fost salvat.
După ieşirea din puşcărie a intrat la Directia
Monumentel or Istorice şi s-a ocupat de mon°uî"'ente e Moldovei, la care se ducea cu mijloacele
_e tra'.sport cei se ofereau. Astfel, odată aflînduse pe platfor ma unui camion, la un viraj nu s-a
:in ut. oine şi a căzut din camion, lovindu-se din
rou a ;:iiciorul rănit. suferind tot restul vieţi i de
pe urma acestui accident.

- Cui a aparţinut iniţiativa editării revistei
„Simetria" şi căror necesităţi răspundea ea?
- Iniţiativa apariţiei revistei „Simetria" a
fost 100°/o a lui G. M. Cantacuzino. Se simteîn
toată revista spiritul lui. A existat un motiv
care ne-a îndemnat şi multe convorbiri pe care
le-am purtat ne-au dus cu gîndul la a încerca
să definim pentru cei mulţi ce reprezintă în
real noţiunile de arhitect şi de arhitectură.
Octav Doicescu, cînd şi-a luat diploma, a fost
întîmpinat de portarul imobilului în care locuia:
„V-am citit în ziar, să trăiţi la mai mare, la anul
inginer". În calea ferată cînd s-a creat un serviciu
de arhitectură, arhitecţii au fost considerati
ca nefiind neapărat necesari. Misiunea ingineril~r
părea a fi mult mai grea şi mai importantă.
Pentru ce atunci această despărţire a omului care
concepe locuinţe de cel care este în stare să
facă orice fel de construcţii? Şi pe atunci
arhitectul era considerat de multi ca un fel de
rudă săracă a inginerului, sau ca ~n fel de artist
ratat, care se ocupa de împodobirea clădirilor.
Ne-a preocupat mai întîi partea spirituală,
teoretică a arhitecturii, pentru ca apoi să încercăm să fim mai „operativi" în sensul rezolvării
unor probleme urbanistice. Se crease si o asociaţie de urbanism, înscrisă şi la tribunal, ~u numele
„Oraşul de mîine", dar care din cauza situatiei
politice frămîntate nu a dat roade. Se înce~ca
să se facă faţă nevoi lor moderne astfel încît
să se păstreze cît mai mult caracterul propriu
al oraşelor: se milita pentru construirea cartie~elor .noi în afara centrului urban şi nu prin
inlocu1rea fondului de arhitectură valoros din
interiorul oraşului, pentru adaptarea orasului
la viaţa modernă, păstrînd tot ce avea val.oare
de expresie, pentru înlocuirea numai a ceea
ce era construcţie fără valoare, parazitară.
Din păcate, lucrurile au rămas în faşă, nu am
putut interveni cu eficacitate în evoluţia urbană,
astfel poate că Bucureştiul ar fi avut alt aspect.

-Acum, după revoluţie, se pune acut problema
restaurării multor monumente neglijate de dictatura comunistă, dar şi a reconstrucţiei unor monumente demolate. Care consideraţi că sînt priorităţile în această direcţie ?
- În domeniul restaurărilor de monumente
ar fi de dorit ca nici o
piatră nouă să nu se adauge celor vechi, ar trebui
să cautaţi să consolidaţi astfel vechile monumente,
încît. protezele adăugate să nu înşele putînd fi
considerate ca arhitectură iniţială. Din punctul
acesta de vedere, foarte criticabil ar fi ceea ce

a

restaurării ştiinţifice,
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au făcut polonezii în oraşele lor, unde nemţii
au distrus ansambluri întregi. După război
polonezii au refăcut măcar faţadele spre piaţă
ale clădirilor vechi sau le-au reconstruit în
ansamblu. Ceea ce au făcut ar fi o reconstituire
la mărime naturală a clădirilor distruse. Un
monument existent restaurat îşi păstrează
autenticitatea, dar reconstrucţia unui întreg
edificiu dărîmat ar putea fi considerată o adevărată erezie. Dar într-o ţară ca a noastră,
cu atîtea pustiiri, trebuie să fim mult mai îngă
duitori în materie de asemenea reconstituiri.
Un arhitect ca Viollet-le-Duc, care a reconstituit
arhitectura de la Pierrefonds, a realizat totuşi o
pastişă, însă cînd n-ai altă posibilitate, cum e
cazul nostru, trebuie să recurgi şi la reconstrucţii. Aş subscrie cu convingere la iniţiativa
reconstrucţiei Mănăstirii Cotroceni şi a Văcăreş
ţilor, dar, din păcate, unele monumente, ca
Mănăstirea Mihai Vodă, nu se mai pot reface.
În altă ordine de idei, ţara este presărată cu unităţi turistice adăpostite în clădiri cărora arhitecţii s-au străduit să le dea un aspect fals
rusticizant si arhaizant, existînd în vecinătate
conace aut~ntice, cărora li se dă o folosinţă
inadecvată, în loc ca acestea să fie puse în
valoare şi introduse în circuitul turistic.
În ceea ce priveşte Bucureştiul, ar trebui
luate în evidenţă toate pietrele sculptate care
se mai găsesc pe raza sa. Ar trebui renăscut un
fond de arhitectură al oraşului din sec. al XVII-iea
şi al XVIII-iea. Fotografiile lui Angerer sau Szathmary ar putea servi în acelaşi sens. Ele redau
aspectul de cetate al mănăstirilor bucureştene.
Ne mai rămăsese una care evoca aspectul vechi lor
mănăstiri bucureştene fortificate: Mănăstirea
Mihai Vodă. Este extraordinar cu cîtă metodă a
- fost anihilat tot ce putea să evoce un trecut!
vede ţi raporturile dintre
naţională şi funcţionalism

- Cum
raţie

stilul de inspiîn arhitectura

de astăzi ?
- După exaltarea funcţionali s mului, plecînd
de la Le Corbusier, au intervenit alte curente în
_ arhitectură, postmodernismul etc.
Construcţii de blocuri, pe Calea Dorobanţilor,
lîngă aeroportu I Băneasa, cu alternanţă de
tencuială şi cărămidă aparentă, retrase de la
stradă, m-au impresionat plăcut în sensul că
mi se pare că aceste încercări de evadare din
uniformitatea impusă exprimă ceva din sufletul
românesc. Am această mîngîiere că tinerii noştri
arhitecţi, unde pot, încearcă să fie mai „omenoşi" în creaţiile lor. Căldura din aspectul blocurilor amintite trimite, cred, la specificul
romdnească

nostru naţional în arhitectură, care, desigur,
este destul de greu de decelat în construcţiile
de azi. A face o arhitectură mai „tradiţionalistă"
refolosind forme ale trecutului în compoziţia
clădirilor noi nu e recomandabil, fiindcă în arhitectură totul trebuie să exprime construcţia,
arhitectura trebuie să fie organică. De pildă,
arcada, care este specifică arhitecturii de cără
midă, nu se aplică organic arhitecturii de beton
armat.

-Aceasta înseamnă, deci, că odată cu trecerea
de la arhitectura de cărămidă la cea de beton se
pierde specificu/ naţional?
-Normal ar fi ca şi în arhitectura betonulu i,
a fierului, să apară expresii ale specificului naţio
nal. Acesta se manifestă la construcţiile noi prin
evitarea unei anumite rigidităţi, a uscăciunii.
- Despre marele ansamblu ceauşist ce părere
? Care credeţi că ar trebui să fie destinaţia
lui în viitor ?
- Nu-mi închipui ce se poate face cu el.
Sînt spaţii enorme, care se cer valorificate:
culoarele de circulaţie au lăţimi de bulevarde,
încălzirea, întreţinerea clădirilor duc la cheltuieli absurde. Şi atunci ce-i mai rentabil, mă
întreb, să le păstrăm sau să le transformăm
radical 7
Înainte de revoluţie scrisesem o scrisoare
deschisă lui Philippe Bouvard, umorist francez
care lua în derîdere noi le construcţii pariziene:
piramida de la Luvru, coloanele trunchiate de la
Palais Royal, zicînd despre ele că sînt nişte orori .
Nu sînt de acord, scriam în scrisoarea amintită ,
pentru că în ce s-a creat nu trebuie Judecat dacă
e vorba de „artă frumoasă" sau nu. În era noastră
expresia „artă frumoasă" e perimată, pentru
că marea descoperire este urîtul -cacofoniile
în muzică, în grafică etc. Pentru că în vremea
noastră, în care omul a păşit pe Lună, ca să mai
trezeşti cît de cît interesul oamenilor, nu mai
stii ce să inventezi. Asadar, urîtul este marea
descoperire a sensibilităţii artiştilor de astăz i .
Aceasta este „la politique du coup de paing
dans I'oeui I et des p!eds dans le plat". A t e
rezuma numai la ce este cuminte, armonios,
înseamnă că rămîi în domeniul dulcegăriilo r
searbede, pentru a condimenta creaţiil e, îns ă
trebuie să recurgi la distonanţe şi la st r id enţe.
De pildă, Malraux i-a comandat lui Marc Chagal l
să repicteze cupola operei lui Garnier din Paris.
Chagall a făcut o pictură care din punct de vedere
coloristic cîntă în mod agreabil, dar este un
cîntec sau o poezie iudeo-slavă, cu o gamă de
aveţi
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adăugat un portal cu înălţimea unei clădiri de 7
etaje, inspirat din arhitectura bisericilor noastre.
Dacă n-ai în apropiere un martor care să te lămu
rească, ai impresia că omul menit să intre prin
acest portal trebuie să fie înalt de 15 m. Acest
portal suferă de gigantism, contrastează cu detaliile de arhitectură de la Hotel Intercontinental,
- Din cele spuse de Dumneavoastră rezultă Universitate, Ministerul Domeniilor, care sînt
realizate la scară umană. Incultura şi primitiviscă vedeţi o legătură între construcţii le ceauşiste
mul Ceauşeştilor nu au permis disocierea dintre
şi anumite tendinţe din arhitectură contemoorană ?
monumentalitate şi gigantism. Un lucru poate
- N-au nici o legătură una cu alta, dar există să fie uriaş fără să fie monumental. Noţiunea
şi în arhitectura occidentală de astăzi o anume
de monumental se referă la măreţia raportată
tendinţă megalomană, ilustrată, de pildă, de
la dimensiunea umanului . Giganticul este o
preocuparea domnului Mitterrand de a face hipertrofiere monstruoasă a dimensiunilor. În
noua operă în Place de la Bastille. Domnul arhitectură a exalta anumite dimensiuni poate
Bouvard întreabă: de ce această nouă operă duce la un fel de „elefantiazis" arhitectural.
trebuie să aibă aspectul unui „supermarche"?
Monumentul din Parcul Carol, cînd nu e
În axul bulevardului, care prelungeşte Avenue lume alături de el, ai impresia că e destul de
des Champs Elysees, trecînd prin Pl2ce de l'Etoile, aproape de intrarea în parc. Aici era însă o geope sub Arcul de Triumf, există Centre de la grafie întreagă de clădiri, care au fost înlocuite
Defense, conceput în stilul arhitecturii americane. cu o alee în linie dreaptă, prin care impresia
Acolo s-a hotărît să se ridice un arc în cinstea spaţiului a fost diminuată. Acest monument
sfîrşitului de mileniu: doi zgîrie-nori legaţi
ilustrează foarte bine tendinţa de a ignora dimenprintr-o platformă. Giganti~mul lui scoate din siunea omului în arhitectură. Aşadar, cînd
scară Arcul de Triumf existent.
referinta la dimensiunea umană nu există, arhitectura' poate fi gigantică, dar lipsită de monu- Cum vedeţi raportul între monumerita/ şi mentalitate, de măreţie . E,;te cazul arhitecturii
gigantic în arhitectura dictaturii comuriiste?
care în bună măsură a ilustrat perioada „glori-Ce a realizat Nicolae Ceauşe sc u prin oasă" de care abia ne-am despărţi L
„corectarea" arhitecturii Teatrului Naţional? A
Interviu realizat de MIHAI SORIN RĂDULESCU

culori de un primitivism căutc.t. Ce P.oat~ fi
mai la antipodul creaţiei lui Garnier? ln sine,
desigur, pictura lui Ch2gall are farmecul ei.
Admirarea ei este taxată de auto :- ităţi le pariziene,
acest lucru fiind semnificativ pentr u carzcterul
publicitar al artei secolului XX.
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