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L. Cum si-fi simfi oragul



Cum se simte oragul tiu?





,,Sufletul ora;ului este acea parte a lui care nu Are nicio valoare
din punctul de vedere practic al existenfei: este pur ;i simplu poezia
lui, un sentiment care este in sine absolut, de;i atdt de evident
parte din noi tn;ine."
(Le Corbusier, The City of To,morrow and Its planning, Ora;ul
de mkine ;i planificarea lui)

A face cunostinli cu orasul tiu
Prim'l pas pentru a stabili o relafie bunl cu oragul in care triiegti
este sd i te faci cunoscut gi vice-versa: precum intr-o rela{ie
inter-umani. Acesta este un exerciliu in infelegerea naturii
orasului tiu, care sunt lucrurile pe care le reprezinti., care sunt
valorile lui gi felul in care ele au fost modelate. De asemenea, te
ajuti gi si identifici locul in care tu te potriveqti in ansamblul
oragului. Eu numesc asta ,,a-{i sim}i oraqul."

intrebAndu-i pe oameni daci infelegeau ce vreau si spun
cind vorbeam despre a simli un orag, am fost surprins de cAt de
variate erau rlspunsurile lor. Acopereau toat[ gama, de la cele
pragmatice (a cunoas,te la perfeclie sistemul de metrou sau a fi
capabil si ajungi din locul A in B plimbdndu-te la pas in loc s6
apelezi la transportul public) pdni la cele culturale (si parcurgi
canonul de literaturi care acoperea trecutul orasului sau si faci
o incursiune in mogtenirea lui muzicali). Iar apoi, existd pasi
senzoriali mai pulin cuantificabili. prin asta mi refer la o abor_
dare fizicit a oragului in care locuiegti. Mergi la o clldire sau un
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monument, unul care s[ aibl o lnsemndtate personali mai de-

grabd decdt obiectivele turistice pe care le-ai putea vedea pe o

carte poqtall (degi gi acestea sunt in regull daci ai o legiturl cu

ele care dep[qeqte simplul lor statut ,,iconic"). Atinge-l cu pal-

mele deschise. Mdngdie-l cu ochii inchigi. incearci si il simli qi

si te gAndegti la orag ca la un intreg prin intermediul acestei

senzalii. Ar putea suna copiliros, dar existi un sAmbure de ade-

vir in ideea ci toate clldirile, dar 9i oraqele luate ca intreguri,

sunt receptacule ale energiei gi memoriei.

Ce vei simfi? De fapt, este un gest simbolic: aciiunea de a

dedica un rlstimp pentru a te putea concentra Ei reflecta, ajutati

de simpl atingerii. Este exact ca atunci cAnd te aqezi pe o banci

inscriptionati cu o pldcufi dedicatl unei persoane pe care nu o

cunoqti, gi totugi, acest lucru te face sl simfi ceva. Este o moda-

litate de a aftage oragul, o imens[ masi intangibili de istorie,

culturd, clidiri gi oameni, in cluqul palmei tale qi de a-l simli
fizic; dar gi, poate, emofional. Nu faci altceva decdt sd reduci acea

scarl inimaginabil[ la una mai ugor gestionabill. Este ca 9i cum

ai da literalmente mina cu oragul. ln cazulmeu, mi-am dat sea-

ma ci funcfi oneazd mai bine cu acele clidiri vechi construite din

piatri, marmuri sau cirlmidi, unde te poli impregna de istorie

prin materialele sensibile care-gi aratd vdrsta in urma uzurii

anilor. Dar chiar gi luciul rece al unui perete-cortini de sticll ifi
poate oferi inapoi ceva interesant.

Atingerea clddirilor mi-a indus iubirea pe care o nutresc pen-

tru mai multe oraqe. Instantaneu, imi vine in minte Roma: un

loc unde poli atinge clidiri (sau fragmente din ele) cate dateaztr

dinainte de cregtinism. Pofi efectiv simli istoria pe care o degaji,

fbcAndu-te si te simfi mirunt in comparalie cu m6relia lor. Si

m[ caflr pe ruinele monumentale din marmuri ale clidirilor
Romei Imperiale a adus trecutul la viafa pentru mine. Helsinki
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este un alt oraq cltre care rn-am deschis prin intermediul atin-
gerii; cl5dirile solide gi masive, proiectate sd indure chiar gi cele
mai aspre ierni, au o robustele blajinn gi tonici proprie lor,
care te face sd te simfi in siguranfi, foarte asemdnitoare cu cea

manifestati de finlandezi ca atare. in New York, sunt fascinat de
marginile clidirilor din Manhattan, de unghiurile drepte care
configureazi harta strizilor, aruncdnd lumina puternici a zilei
in bezni. Om versus naturl.

Atunci cind sunt intrebali despre sentimentele pe care traiul
urban le evoca lor in persoanl, oamenii rlspund deseori cd ora-
gul ii coplegegte. Nu e de mirare date fiind presiunea gi viteza,
implacabilitatea gi dificultatea de a-|i face timp pentru repaus.
A simli oragul in care locuiegti este un exerciliu foarte util pentru
a incetini ritmul s,i a stabili o legdturi; pentru a sldi un sentiment
de apartenen{i, un simf de posesiune de micd amploare, dar
tangibil. O riddcini.

Identifici valorile oragului teu

in ultimile decenii, oragele au fost deturnate de echipele de
marketing gi brand-uire, ceea ce face stabilirea unei conexiuni
autentice cu propriul tiu oraE o sarcini ceva mai delicati. Prin
intermediul panourilor, reclamelor, sloganurilor gi a unui prea-
plin de mirfuri ni se spune cd oragul nostru inseamnd un lucru,
cind propriile noastre experien{e sunt adeseori foarte diferite.
Disparitatea poate fi debusolantd.

Orasul in care trliegti nu este o marci. Ar putea fi astfel pre-
zentat pentru a atrage dezvoltatori si afaceri, investitori striini
gi turiqti, dar relafia pe care o ai ca locuitor cu oragul t6u trebuie
si fie mai personali decAt o imagine preluatd de pe un panou
sau flecugte{ul stereotipic vindut intr-un magazinde suveniruri.
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Vei infelege mai bine Edinburgh dac[ ifi petreci mAna peste

asprimea colproasi a crenelatului Scott Monument decit dac[

vei cumpira un tam-o -shanterl cu o perucd rogcovani ataEat[.

Sloganul de marketing ,,Incrediburgh' nu reu$e$te nici el si
surprindi esenlialul. N-am fost niciodatl in Wellington, iar

,,Absolutely Positively Wellington2" mi inspiri prea pufin sl-l
vizitez.

Pentru a inlelege valorile unui oraq este nevoie de timp 9i

munci de cercetare, dar efortul meriti cu siguranfl' Prin valori

infeleg: care sunt lucrurile pe care le rcptezint|oragul? Care sunt

caracteristicile lui particulare? Daci ar fi o persoanil cum i-ai

descrie caracterul? Din ce este fbcut ,,sufletul" lui, aqa cum ar

spune Le Corbusier?

Rispunsurile se afli undeva la intersecfia dintre istorie, cul-

turi, topografie gi climat, anumite oraqe inclinAnd in anumite

direc{ii mai mult sau mai pufin decAt altele. E un sentiment pe

care fi-l d5' amestecul dintre persoane 9i loc. Oraqele fostelor

nafiuni imperiale au tendinla de a purta inci fastul acela

intr-insele, fie c[ este vorba despre dimensiunile clldirilor,
ll1imea strizilor (cu atdt mai potrivite procesiunilor) sau de

aerul discret de trufie care inci mai contagiazi populafia.

Londra, Paris, Lisabona, Madrid, Viena, Roma, Berlin, Istanbul:

capitalele europene exceleazl, la acest capitol. Prin contrast,

marile orage industriale americane arat[, funcfioneazl qi se simt

precum nigte maqinirii. Mai tinerele oraEe asiatice las[ o impresie

mai efemeri qi digitali, purtAnd marca arhitecturii 9i planificlrii

1 Nume specific dat beretelor tradilionale pe care le poarti birba{ii scolieni'

dupd numele personajului Tam o Shanter din poemul cu acelaqi nume de

Robert Burns (n.tr.).
2 ]oc de cuvinte in limba englezd, expresia ,,absolutely positively well" in-

semnALnd ,,absolut si pozitiv in regul6" (n.tr').



r
Cum sd trdiesti tn oras 29

urbane ajutate de calculator. $i mai tinerele oraqe din Emirate
dau senza{ia de ireal, distopic 9i hipnotic prin ambiliile lor care

se ridic[ printre nori, precum niqte miraje in deqert.
Aceste generaliziri sunt un punct de pornire, un fundal sau

un cadru pentru a sipa mai adAnc qi a descoperi idiosincraziile
care stau la baza oragului in care triiegti. Aceste valori ne vorbesc
intr-un mod distinct fieclruia dintre noi. Atunci cdnd compar
ceea ce cred eu ci ar fi valorile londoneze cu cele ale unui prieten,
ele pot diferi drastic in funclie de felul in care tratlm propria
noastri relafie cu oragul, de ce alegem s[ observlm s,i ce lisim
in spatele cortinei. Pentru mine, Londra e stoicl. Este ermeticl
gi duri (degi are si cAteva elemente bldnde). Este modestd gi mdn-
drd, desi poate nu atdt de mdndri ca Parisul. Este destul de rigidi
9i demodatl, dar ternerard. Mi gAndesc la ea ca la o rudi bltrdni
plini de povegti, care bodogdne mereu gi cireia ii place si co-
mande. intdlnesc aceste calitili ale ei in locuri neagteptate: in
clidirile dezafectate, in rindurile de terase victoriene Ei chiar
in noile gi nefericitele ei construcfii. Le simt in timpul orei de

vArfcind ploui. Pe strada plini ochi din fala unui pub sc[ldat
in lumina asfin{itului. Recunosc aceste calitl1i in perspectiva lui
Charles Dickens asupra Londrei gi, de asemenea, in jurnalele lui
Samuel Pepys. Le vid in picturile lui Monet gi Turner, le aud in
muzica celor de la The Kinks 9i Rolling Stones; sumbre gi severe,

dar totus,i, in mod paradoxal, mingdietoare 9i fascinante in ace-

lagi timp. Asta, pentru mine, este Londra.
Trebuie si definegti ce reprezintl pentru tine exact oragul in

care locuies,ti gi care sunt valorile pe care !i le inspir6. Numai
atunci te pofi inh[ma la sarcina de a-]i da seama unde este locul
tiu in acest ansamblu. E crucial ca tu si aduci ceva din propria
persoanl orasului, dar cred ci gi sentimentul de smerenie este la
rdndul lui potrivit. Ca in majoritatea situafiilor, g[sirea unui
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echilibru este esenlial6': nu fi atdt de timid incdt si ii permili
oraqului si te umple precum un recipient gol, dar, in mod egal,

nu intra intr-o relafie cu oraqul cu intenlia de a face in aga fel

incdt el si se plieze pe tine. Gdseqte-1i niga. Identificd acele laturi
ale personalitdlii oragului tlu cu care rezonezi gi preluiegte-le.

$adegti seminlele care vor cregte intr-un sentiment de aparte-

nen{i la oragul t[u, care, mai apoi, se va transforma intr-un sim{

al proprietdlii.
Pe scurt, acest proces este o metodi de a-!i folosi inteligenla

emofional[ in relaiia pe care o ai cu oragul tiu. Sunt uimit de

numirul de oameni cu care dialoghez gi care vdd oragul ca pe o

entitate pasivi gi inanimatd, ceva cu care nu s-ar fi gdndit nici-
odati si incerce sd lege o relafie. Ar putea recunoagte faptul ci
uneori oragul ii deprimi sau li inveselegte, dar nu gi-au dat seama

ci ei de{in cheile acestor reac}ii sau ci sti in puterea lor s[ cultive
qi sd consolideze aceastl relalie. Dup[ cum Edward Glaeser

spune in cartea sa Triumph of the City (Triumful ora;ului): ,lhe-
buie sd ne eliberd'm de tendinlele noastre de a vedea oragele ca

pe o adunituri de clldiri 9i si ne amintim cI oraqul adevirat este

fhcut din carne, nu din beton'.

Un sentiment al locului

I)upi ce am subliniat nevoia de a aduce oragul la o scari gestio-

nabili pentru a putea stabili o relafie cu el, recomandarea de a

gisi un loc din care sd pofi cuprinde cu vederea cAt mai mult
posibil din oraE suni contradictoriu. Dar fd asta gi viziteazd-lin
mod regulat. Qragele sunt uimitoare in adevdratul sens al cu-

vAntului, iar a rimAne frecvent rnut de uimire in fala habitatului
tiu este un lucru pozitiv. Te ajuti si priveEti lucrurile dintr-o
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pcrspectivS mai iargi; te ajuti siL-{i amintesti cd mediul in care

trlieqti este mai mult decdt suma persoanei qi existenfei tale, a
grijilor, speranlelor qi temerilor tale, Dupd cum este util si simli
;i sa inlelegi oragul din propria ta perspectivi, la fel de folositor
cste qi sd fii redus la ticere de el. Existd un motiv pentru care atit
cle multe filme a ciror acliune se desfiqoari in orage includ cadre
panoramice, din elicopter, ale peisajului urban. Parizienii ar
putea uri asta (intr-o asemenea misuri incdt au interzis cildirile
peste o anumiti inillime dupi ce a fost construit), dar provoc
pe oricine si nu se simt5. miscat de vederea deasupra Parisului
de pe acoperiqul Tour Montparnasse. insl nu trebuie si g[seqti
o clidire inalt[, ca si nu mai vorbim de a te urca intr-un elicopter:
de fapt, gisesc ci o panorami transversald sau din afara oragului,
mai degrabi decit cea de sus in jos, ili inlesneqte legarea unei
conexiuni cu peisajul unui orag. (Pionierul urban danez Jan Gehl
are o minunatd ilustralie care arati cum oamenii sunt din ce in
ce mai detagati de viafa real5 cu cAt etajul clldirii in care se afl5
este mai sus.)

in Londra, eu merg in Nunhead Cemetery, unul dintre marile
cirnitire victoriene. Nunhead se afl6 intr-o tristi stare de decre-
pitudine, nici pe departe at6t de atent-ingrijit ca rudl sa mai
celebr[ din Highgate. Dar asta nu face decdt sd adauge atmosferl
locului. UrcAnd printre mormintele si monumentele funerare
coqcovite, nipidite in diverse stadii de iederi Ei miriciniq, iegi
din pidurice pe un deluEor cu o singur[ banc6. Iar din acel
luminiq, ai o superbd priveligte deasupra centrului Londrei,
cu St Paul's incadratd chiar in mijloc. Surpriza pe care o simfi in
fala peisajului ili taie respiralia gi i{i provoacl sentimente care

depSgesc o banald nostalgie. Din acest loc, simt Londra intr-un
mcld intens.


