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REVISTA ARHITECTURA 

CALEA VICTORIEI –  OGLINDA ZGÂRIATĂ  

De Constantin Enache 

 
 

 

Imaginea noastră este Calea Victoriei. Nimic nu ne arată lumii şi nouă înşine mai lămuritor şi 

posibil plăcut în acelaşi timp decât o face ea. Nu are vechime adâncă în timp, au trecut numai 

trei sute de ani de la hotărârea lui Constantin Brâncoveanu de a deschide pe aici un drum mai 

direct de la Curtea Domnească spre Târgovişte. Către Uliţa Mare – Podul Mogoşoaiei cum se 

numea pe atunci, s-au înghesuit interesele avuţilor şi puternicilor vremii pentru locuire şi 

comerţ.  

 

Singură şi faimoasă, a atras atâţia încât, pe la 1920, ajunsese greu de folosit şi autorităţile vremii 

au hotărât să-i adauge în sprijin bulevardele Lascăr Catargiu – General Magheru – Ion Brătianu, 

care la rândul lor, prin calitatea spaţiului public şi arhitectura clădirilor care le mărginesc, au 

devenit repere identitare ale Bucureştilor. Afară de croirea noului bulevard s-au făcut şi încercări 
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de corectare parţială a traseului medieval al Căii Victoriei, de lărgire a lui şi de înlocuire a 

clădirilor care se socotea că nu mai răspund nevoilor timpului, cu altele mai falnice, 

reprezentative (Palatul Regal, Palatul Poştei, Palatul CEC, Ateneul, Casa Armatei etc). Cu toată 

vigoarea şi emfaza noilor bulevarde, Calea Victoriei a rămas strada de suflet a bucureştenilor. 

Calea Victoriei veşnic în devenire, cu amestecul de clădiri din toate vârstele ei, cu diversitatea de 

înălţimi şi stiluri, cu nehotărârea traseului sinuos, când strâmtorat, când cu lărgiri neaşteptate, 

este strada care materializează în spaţiu cel mai bine spiritul bucureştean şi a fost folosită de 

localnici cu bucurie, dar şi de cei aflaţi în trecere pe aici şi care au găsit-o ca fiind diferită de ce-i 

prin alte părţi de lume şi, în acelaşi timp, ca având mult farmec. 

 

Arhitectul şi profesorul italian Giuseppe Cinà, urmare a unei vechi şi atente cunoaşteri a capitalei 

noastre, scrie: „Calea Victoriei este strada-reper a Bucureştiului şi rămâne artera cea mai bogată 

în monumente şi funcţii de importanţă naţională. Ea este şi o antologie de locuri simbolice ale 

Bucureştiului şi ale întregii ţări, atât datorită evenimentelor istorice care au avut loc aici, cât şi 

istoriei reprezentate de clădirile şi spaţiile sale deschise; în trecut, ea a fost tribuna de la care ţara 

se înfăţişa lumii”
1
. Nu trebuie să ne facem iluzii şi să uităm de simţul modestiei. Ne-o spune 

acelaşi autor: „…Calea Victoriei nu se pretează încercării de a extrage o imagine de sinteză cu 

aspecte originale. Artera nu atinge totuşi statutul bulevardelor Champs Élysées de la Paris sau 

Ramblas din Barcelona (pentru a cita două din cele mai eclatante cazuri), care reprezintă oraşul 

căruia îi aparţin într-atât încât constituie o marcă, un simbol al acestuia.  

 

În cazul Căii Victoriei, scena principală a identităţii Bucureştiului, este mai uşor să percepi 

imaginile reprezentative ale acesteia prin intermediul urmelor fragmentare ale timpului, ale 

cronicii, ale evenimentelor, decât prin intermediul imaginilor de ansamblu, tocmai pentru că 

acestea se revendică în mare măsură din stilurile occidentale. Adeziunea la cultura europeană a 

impus destule sacrificii în materie de întrerupere a liniilor de legătură cu tradiţia locală. 

Atingerea acestui obiectiv a comportat negarea oraşului premodern otoman. Construirea 

identităţii este un proces fluctuant, soldat adesea cu pierderi relevante”
2
. Recunoscând că în 

încercarea noastră de a fi europeni, copiind aidoma şi uneori fără discernământ modele 

occidentale, am reuşit să le semănăm mai mult în detalii decât în ansamblu, poate că ar trebui să 

preţuim încă mai mult Calea Victoriei, oglinda noastră. 

 

Spiritul pragmatic, individualist, căutător să îndeplinească în primul rând dorinţele celor 

puternici, celor ce trăiesc oraşul şi propria viaţă din maşină, al anilor din urmă, a ales din multele 

roluri pe care această stradă le poate juca în viaţa Capitalei numai pe acela de canal pentru 

circulaţia rutieră. Au dispărut trotuarele, au fost izgoniţi pietonii, vitrinele destinate privirii atente 

la detalii au devenit zadarnice. Este o stradă brusc îmbătrânită şi sărăcită de vremurile grele prin 

care a trecut în ultimii patruzeci de ani şi pe care nu prea mai ai de ce să întârzii. Dacă ea a rămas 

oglinda noastră în lume, trebuie să recunoaştem că imaginea pe care o reflectă acum despre noi 

nu este tocmai măgulitoare. 

 

Citiți textul integral în numărul 6/2012 al revistei Arhitectura.   
 

 

Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2012/12/calea-victoriei-oglinda-zgariata/ 

 

http://arhitectura-1906.ro/2012/12/calea-victoriei-oglinda-zgariata/


Studenții  și  pensionarii au reducere de 50% la abonamentul pe un an
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ARHIBOLTA 1891  

 

Cartea săptămânii : 

O VIAŢĂ PRINTRE CASE  ȘI CULORI –  ARH. GHEORGHE LEAHU 

”Memoriile arhitectului Gheorghe Leahu 

sunt o fericita ocazie de a intra in 

intimitatea unui artist, care are o veritabila 

profesiune de credinta: arhitectura, dar o 

arhitectura asezata pe un piedestal care este 

de fapt altarul culturii. 

Deoarece autorul spune de la bun inceput ca 

va zugravi „o viata printre case si culori”, 

trebuie si noi sa meditam asupra relatiilor 

dintre arhi-tectura si artele vizuale si pentru 

aceasta este necesara o completare a 

definitiilor „aristotelice” ale termenilor de 

arhitectura si de arte plastice. 

 

Arhitectura este pentru autorul acestor 

memorii prima si ultima secventa a unei 

vieti in care profesiunea se confunda cu 

arta. Ea este cum spunea Malraux „reverie majora”, nascuta din necesitate, adica dintr-un 

„sentiment egoist, egotist, nobil, dar nu estetic, profund uman dar nu artistic”, care aspira 

permanent la transcendenta. Din randurile autorului intelegem atasamentul ce-l are pentru o 

definitie celebra a arhitecturii lui Novalis, preluata de la Le Corbusier : „joc savant si magnific al 

volumelor in lumina si umbra”. 

Ca discipol al marilor arhitecti si profesori ai generatiei interbelice ca Duiliu Marcu, Octav 

Doicescu, Richard Bordenache, Grigore Ionescu, Mac Contantinescu, Mircea Alifanti, dar mai 

ales al arhitectului-artist Gheorghe Simotta, colegul nostru a avut fericirea unei formatiuni 

intelectuale si profesionale de exceptie, a ultimei generatii de profesori formati in „timpuri 

normale”. 

Ca arhitect, a avut un demers constant de a stapani spatiul atat cu mijloace specifice meseriei, cat 

si cu mijloacele desenului si al culorii, abordand o serie de dificile si delicate probleme legate de 

acest concept . Gratie pregatirii, dar si talentului, a avut rara calitate de a percepe si poseda 
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spatiul – acea entitate nedefinita care contine si inconjoara toate obiectele, deci si pe cele 

arhitecturale. Arhitectura ce reiese din citirea intregii sale creatii este un organism viu, deci 

vulnerabil, iar actul de prezervare prin memoria desenului a obiectului arhitectural devine pentru 

el un act esential, in care virtuozitatea isi are un binemeritat loc. 

Citindu-i aceste memorii nu ii facem prin aceasta autorului o onoare, ci intregii noastre bresle i 

se face onoarea de a cunoaste in intimitate o devotata si daruita personalitate. Alaturi de 

valoroasele informatii “istorice” din aceste memorii trebuie subliniata si valabilitatea lor morala, 

expresie a preocuparilor “de-o viata” intr-ale arhitecturii si artei a autorului pe care le vad ca 

sincera si veritabila profesiune de credinta nu pentru ca am spera ”sua laude finire”, ci doar “per 

isfogar la mente”, cum spune Dante vorbind de Beatrice. Asa citim in subtext pe arhitectul 

Gheorghe Leahu ce ne-a vorbit in aceste pagini despre dragostea lui – arhitectura.” 

 

Prefata Prof. Dr. Arhitect Sorin Vasilescu 

Despre autor 

Arhitectul Gheorghe Leahu se naste la 10 Mai 1932, in orasul Chisinau, Romania (astazi, 

Republica Moldova) in familia marelui patriot si om de stat basarabean, Pan Halippa, unul din 

fauritorii Marii Uniri de la 1918. 

Copilaria i-a fost marcata de evenimentele politice ce au urmat dupa anul 1940: ocuparea 

Basarabiei de catre sovietici, refugierea in Bucuresti, moartea timpurie a bunicilor deportati in 

Siberia unde au decedat fara a li se cunoaste mormantul, revenirea in Chisinau si alungarea 

familiei sale din locurile natale datorita celui de-al Doilea Razboi Mondial, concentrarea tatalui 

sau, capitan de rezerva, pe frontul antihitlerist din Ungaria si ranirea grava a acestuia, urmata de 

o perioada indelungata de recuperare in Spitalul Militar Zona Interioara nr. 245 din Fagaras. 

In 1951, da examen de admitere la Facultatea de Arhitectura „Ion Mincu” din Bucuresti si se 

clasifica pe primul loc din peste 340 de candidati iar in 1957 obtine diploma de arhitect, avandu-i 

ca profesori pe reputatii arhitecti Duiliu Marcu, Octav Doicescu, Grigore Ionescu, Gheorghe 

Simotta si Nicolae Cucu. 

Între anii 1957-1991 a proiectat şi coordonat în cadrul Institutului „Proiect Bucureşti”, un 

impresionant număr de mari ansambluri de locuinţe, precum şi obiective istorice din zona 

Lipscani, în calitate de autor şi arhitect şef de secţie. 

Este autor al proiectelor: Magazinul Universal „Unirea”, blocuri din ansamblul Calea 

Dorobanţilor, Spitalul O.R.L. „Dr. Hociotă”, extinderea Spitalului „Dr. I. Cantacuzino”, Fabrica 

de băuturi răcoritoare Ci-Co (astăzi Coca-Cola), Spălătoria Industrială „Nufărul” Militari, vile, 

case particulare, sedii de instituţii etc. si de trei ori laureat al Premiilor Uniunii Arhitecţilor din 

România pentru valoarea profesională a unora dintre lucrările proiectate. 

Între anii 1977-1989 militeaza intens  împotriva demolărilor şi pentru apărarea patrimoniului 

arhitectural ameninţat cu distrugerea în anii de dictatură comunistă. În mai 1990, participa ca 
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delegat al Uniunii Arhitecţilor din România (U.A.R.) la al XVII-lea Congres Mondial al Uniunii 

Internaţionale a Arhitecţilor, ce a avut loc în Montreal (Canada). 

După 1989 a fost cooptat în diferite organisme profesionale de arhitectură: Comisia Naţională a 

Monumentelor Istorice, conducerea Uniunii Arhitecţilor, membru de onoare al Uniunii Naţionale 

a Restauratorilor de Monumente Istorice. Am numeroase articole publicate, conferinţe şi 

interviuri pe posturi de radio şi televiziune. 

Este autor al albumelor: BUCUREŞTI – arhitectură şi culoare (ediţiile 1988,1989, 1991), 

LIPSCANI – centrul istoric al Bucureştilor (1993), BUCUREŞTTUL DISPĂRUT (1995), 

DISTRUGEREA MĂNĂSTIRII VĂCĂREŞTI (1997), TRANSILVANIA – oraşe şi monumente 

(1998), BUCUREŞTI – portretul unui oraş (2001), BUCUREŞTI – „MICUL PARIS” (2003), 

ARHITECT ÎN „EPOCA DE AUR” (2005) Jurnalul secret al umilinţelor populaţiei şi ale 

arhitecţilor din România între anii 1985-1989, SIBIU -CAPITALĂ EUROPEANĂ (2007) album 

închinat istoriei şi patrimoniului arhitectural sibian, printr-un itinerar cultural ilustrat cu 50 de 

acuarele. 

În ultimii ani,  Poşta Română a reprodus după acuarelele sale milioane de timbre poştale care au 

ca subiect monumente arhitecturale din România.Între anii 1975-1989 participă la expoziţii de 

acuarelă colective sau personale la Bucureşti, Sibiu, Făgăraş, Sighişoara. După 1989,  la 

invitatia  Ambasadelor şi Centrelor Culturale ale României, universităţilor şi comunitatilor de 

români stabiliţi peste hotare, i se desfasoara expoziţii de acuarele şi sustine conferinţe despre 

arhitectura României la New York – 1992, Ankara – 1993, Viena – 1994, Cleveland şi Chicago – 

1995, Leipzig – 1998, Miami – 2000, Tel Aviv – 2000, Paris – 2001, Veneţia – 2002. 

În 2003 i s-a acordat titlul de cetăţean de onoare al sectorului 4 din Bucureşti iar in 2004, 

ORDINUL „MERITUL CULTURAL” ÎN GRAD DE COMANDOR, pentru contribuţia 

deosebită în promovarea culturii şi civilizaţiei româneşti, atât în ţară, cât şi peste hotare. 

Editura: CAPITEL(2010) 

Colecţie: Arhitectura/Mari personalitati – Biografii 

ISBN: 973-1885-19-3 

Oraş: Bucuresti 

Limba: Romana 

Număr de pagini: 261 

Status: in stoc 

Preţ: 65 RON 

 

 

Sursa http://arhibolta1891.ro/product/o-viata-printre-case-si-culori/ 

 

http://arhibolta1891.ro/product/o-viata-printre-case-si-culori/
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Observatorul urban Bucureşti 

ZONA BUZEŞTI-BERZEI - CALEA VICTORIEI VA BENEFICIA DE UN 
STUDIU PILOT DE REGENERARE URBANĂ COMANDAT DE MDRT 

 

De Florin Bălteanu 

 

Pe 10 decembrie, Ministerului Dezvoltării a publicat, pe portalul e-licitatie.ro, anunţul 

de lansare a procedurii de licitaţie deschisă pentru „Achiziţia serviciilor de elaborare a 

reglementarilor tehnice/ activităţilor specifice de reglementare, cuprinse în Programul 

nr. 3/2011 (Tema 10 - Regenerarea urbană integrată a zonelor construite protejate în 

vederea constituirii unui program naţional. Proiect pilot zona Berzei Buzeşti - Calea 

Victoriei, Bucureşti; Tema 19 - Actualizare plan de urbanism zonal de zona protejată 

Cetatea Alba Iulia)". 
  

Studiu pilot Buzeşti-Berzei - Calea Victoriei 

 

„Prezenta lucrare îşi propune să atingă următoarele obiective: 

- să dezvolte un set de instrumente metodologice şi metode care să sprijine procesul de 

regenerare urbană în zone construite protejate; 

- să realizeze un studiu pilot pentru fundamentarea unui proiect de regenerare urbană a 

zonei Berzei-Buzeşti-Calea Victoriei; 

- să asigure un cadru ştiinţific de fundamentare care să constituie baza de plecare pentru 
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un proiect de regenerare urbană a zonei Berzei-Buzeşti-Calea Victoriei din Bucureşti; 

- să traseze un set de principii generale care să constituie punctul de plecare pentru 

formularea unor obiective de politică publică pentru operaţiuni de regenerare urbană a 

oraşelor din România." (Caiet de sarcini) 

Studiul se realizează în trei etape: I) raport de sinteză fundamentat pe cinci studii de caz, 

selectate la nivel european, relevante pentru instrumentele operaţionale folosite în relaţie cu 

problematica ariilor de salvgardare şi un raport de sinteză privind responsabilităţile tipurilor de 

intervenienţi în zonele construite protejate în România; II) propuneri de etapizare metodologică a 

unei operaţiuni de regenerare urbană integrată într-o zonă construită protejată în contextul actual 

românesc, analiza fezabilităţii propunerii metodologice prin aplicarea ei în proiectul pilot din 

zona Berzei-Buzeşti - Calea Victoriei; III) raport asupra modului în care s-au derulat etapele 

aplicaţiei pilot, recomandări pentru o metodă de regenerare urbană în zone construite protejate şi 

de îmbunătăţire a cadrului normativ. 

 

Echipa minimală pentru realizarea proiectului este formată dintr-un urbanist, un inginer de 

transporturi, un arhitect atestat de Ministerul Culturii, un sociolog, un economist ultimii doi cu 

experienţă în urbanism. 

Valoarea estimată a proiectului pentru zona Berzei-Buzeşti este de 344.742 lei (fără TVA), 

timpul alocat realizării lucării este de aproape 9 luni (260 zile). 

  

PUZ ZCP „Cetatea Alba Iulia" 

 

A doua lucrare licitată este actualizarea Planului de urbanism zonal de zonă protejată pentru situl 

urban "Cetatea Alba Iulia". Acesta va constitui „instrumentul de planificare urbană de 

reglementare specifică necesar atât protejării Cetăţii, cât şi punerii acesteia în valoare şi utilizării 

ei ca resursă de creştere a atractivităţii, în corelare cu viziunile STRATEGIEI DE 

DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI ALBA IULIA" (Caiet de sarcini). Echipa minimală va fi 

alcătuită dintr-un urbanist, un economist cu experienţă în urbanism, un arhitect de Ministerul 

Culturii şi un arheolog. Valoarea estimată a proiectului este de 143.798 lei. Pentru realizarea 

acestuia, echipa cîştigătoare va avea la dispoziţie 6 luni. 

  

Alte informaţii 

 

Pentru ambele proiecte criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut. În cazul în 

care două oferte vor avea cel mai mic preţ departajarea acestora se va face prin reofertare. 

Se pot pune solicita clarificări până pe 21 ianuarie. Pînă pe 24 ianuarie se pot depunere cererilor 

de documente sau pentru acces la documente. Termenul limita pentru primirea ofertelelor este 

30.01.2013, la ora 10:00. 

Citiţi anunţul de pe e-licitatie.ro 

 

Sursa: http://www.observatorulurban.ro/zona-buzeti-berzei-calea-victoriei-va-beneficia-de-un-

studiu-pilot-de-regenerare-urbana-comandat-de-mdrt.html 

http://www.observatorulurban.ro/zona-buzeti-berzei-calea-victoriei-va-beneficia-de-un-studiu-pilot-de-regenerare-urbana-comandat-de-mdrt.html
http://www.observatorulurban.ro/zona-buzeti-berzei-calea-victoriei-va-beneficia-de-un-studiu-pilot-de-regenerare-urbana-comandat-de-mdrt.html
http://www.e-licitatie.ro/Public/Common/Notice/CNotice/CNoticeView.aspx
http://www.observatorulurban.ro/zona-buzeti-berzei-calea-victoriei-va-beneficia-de-un-studiu-pilot-de-regenerare-urbana-comandat-de-mdrt.html
http://www.observatorulurban.ro/zona-buzeti-berzei-calea-victoriei-va-beneficia-de-un-studiu-pilot-de-regenerare-urbana-comandat-de-mdrt.html
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INVITAŢIE 
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TURNUL SFATULUI, SIBIU 

SEDIUL VECHI AL PRIMĂRIEI, SCOS DIN NOU LA LICITAŢIE  

De Traian Deleanu 

 

Foto: Studiu Arhimus 

 

Conducerea administrației locale a lansat din nou licitația pentru angajarea 

unui constructor care să reabiliteze vechiul sediu al Primăriei, situat pe bulevardul 

Victoriei. 

La precendenta licitație – organizată în primăvara lui 2012 – nici o firmă nu a depus o ofertă 

acceptabilă. 

Condițiile solicitate acum sunt identice cu cele din martie anul trecut: suma maximă disponiibilă 

– 812.000 de lei, fără TVA, și 12 luni termenul de finalizare al lucrărilor. Printre lucrările 

solicitate în caietul de sarcini se numără refacerea acoperișului, înlocuirea ferestrelor și refacerea 

tencuielilor exterioare. 

Administrația locală intenționa să demareze lucrări de reabilitare ale clădirii ridicate în perioada 

interbelică încă din anul 2008, însă criza economică a amânat aceste planuri. Printre cele mai 

importante birouri aflate în clădirea de pe bulevardul Victorie se numără cele ale Poliției locale, 

precum și cele ale Stării civile. 

Termenul de depunere a ofertelor pentru noua procedură – lansată pe 21 decembrie 2012 – este 

21 ianuarie 2013. 

 

Sursa: http://www.turnulsfatului.ro/18499/sediul-vechi-al-primariei-scos-din-nou-la-licitatie.html 

 

http://www.turnulsfatului.ro/maimult.php?autor=13
http://www.turnulsfatului.ro/18499/sediul-vechi-al-primariei-scos-din-nou-la-licitatie.html
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ROMÂNIA LIBERĂ 

 
TURIŞTII POT ÎNNOPTA  ÎN IGLUURI LA BÂLEA LAC 

 

În 4 ianuarie a.c. a început construcţia singurelor igluuri din România, informează  

Agerpres.  
 

Cele patru igluuri se vor înălţa din 

gheaţă, la peste 2.000 de metri 

altitudine, la Bâlea Lac, în Munţii 

Făgăraşului, judeţul Sibiu, iar cazarea 

va fi mai scumpă decât în camerele 

unicului hotel de gheaţă aflat în 

vecinătate, potrivit directorului de 

marketing, Adelina Grigoroiu. 

"Turiştii, mai ales cei străini, preferă de 

obicei cazarea în iglu, pentru că este 

mai intimă decât cea în camerele 

Hotelului de Gheaţă. Dacă într-o 

cameră de tip iglu cazarea pe noapte 

costă 400 de lei, o cameră din Hotelul de Gheaţă costă pe noapte, 300 de lei. Temperatura de 

obicei într-un iglu sau într-o cameră în Hotelul de Gheaţă este de minus două grade Celsius", a 

precizat reprezentanta Hotelului de Gheaţă.Cazarea în iglu în România este posibilă din 2012, 

când a fost inaugurat tot la Bâlea Lac, prima astfel de construcţie.Turiştii care preferă să 

experimenteze o construcţie de gheaţă doar ziua şi numai pentru câteva ore, vor avea parte, tot la 

Bâlea Lac de singura biserică de gheaţă din România. Atât cele patru igluuri, cât şi biserica de 

gheaţă de la Bâlea Lac vor fi inaugurate cel târziu peste zece zile, conform sursei citate. 

Igluurile, asemenea Hotelului de Gheaţă nu vor fi fi prevăzute cu toaletă, prin urmare turiştii vor 

fi nevoiţi să străbată prin zăpadă, câţiva zeci de metri, până la Cabana Bâlea Lac, pentru a folosi 

toaleta sau duşul. Un alt dezavantaj faţă de turiştii cazaţi tot la "rece", dar în Hotelul de Gheaţă, 

va fi faptul că, cei din igluuri nu vor avea restaurant. 

Primul hotel de gheaţă din România a fost realizat în 2006, la Bâlea Lac, de actualul primar al 

Avrigului (judeţul Sibiu), Arnold Klingeis. Hotelul a fost gândit sub forma unui iglu imens, cu o 

suprafaţă de câteva sute de metri pătraţi. Există şi o condiţie, considerată a fi necesară de către 

inspectorii de la Protecţia Consumatorilor, aceea prin care clienţii trebuie să semneze declaraţii 

pe propria răspundere, înainte de cazare, conform cărora să spună că sunt de acord să doarmă în 

frig. 

Sursa: http://www.romanialibera.ro/bani-afaceri/turism/turistii-pot-innopta-in-igluuri-la-balea-

lac-289117.html 

http://www.agerpres.ro/
http://www.romanialibera.ro/bani-afaceri/turism/turistii-pot-innopta-in-igluuri-la-balea-lac-289117.html
http://www.romanialibera.ro/bani-afaceri/turism/turistii-pot-innopta-in-igluuri-la-balea-lac-289117.html
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TURNUL SFATULUI, SIBIU 

UNIUNEA EUROPEANĂ NU  ESTE EUROPA! 

 

Opinii 

De arh. Dorin Boilă 

A mai trecut un an… Cel în care, cu lipsa de 

imaginație devenită cronică, majoritatea necreștină 

anunța sfârșitul lumii (pentru că nu le-a ieșit în 

2000!). 

Am reamintit asta pentru că această uniune politică-

economică, ce s-a întins pe o parte a continentului 

european, tinde tot mai mult spre o făcătură fără 

Dumnezeu, unde norme pritocite de un grup relativ 

mic de oameni se doresc a fi înlocuitoarele 

învățăturilor creștine – tocmai cele care au 

fundamentat Europa. 

Până să nu rămână doar în mintea unor bătrâni sau în niște arhive digitale (gata să dispară la 

orice scurt-circuit, ori la un lung – scurt - circuit de valori…) e bine să facem minimele exerciții 
de stabilizare a reperelor ! EUROPA este, după câteva mii de ani de istorie, CREUZETUL 

CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI UMANE, care a primit evident darurile spirituale ale întregului 

bazin mediteranean, dar le-a ridicat pe cel mai înalt piedestal civilizațional! Pe acest continent al 

nostru avem cea mai mare densitate de istorie, rămasă în construcții (unele îngropate, deci 

nedescoperite marelui public), în peisajele culturale, în patrimoniul imaterial (tradiții, legi 

nescrise, repere comunitare-morale) și chiar în moaștele Sfinților – știuți sau neștiuți! 

Ca dovadă a inegalității valorilor culturale-civilizaționale  (deși „corecții politic-politruci” ne tot 

bat la cap cu egalitarismul lor pe toate planurile…), modelele europene, chiar în forme 

construite, sau în manifestări comportamentale de fațadă, sunt reluate/ imitate/ copiate pe scară 

largă în alte continente, de niște societăți semi-dezvoltate sau retardate moral (vezi făcăturile din 

SUA – Las Vegas, castele duse cu vapoarele și reasamblate, colecții de-a valma de obiecte de 

artă // China – orașe întregi copiate după modele din Țările de Jos, Italia, Franța // Emiratele 

Arabe // America de Sud  // Africa – unele construcții copiate de dictatori cu studenția făcută în 

Europa ). 

Dacă ar fi numai astea, am rămâne doar cu surâsuri amare despre imposibilitatea săriturilor peste 

etape istorice… Dar există și celălalt aspect – împânzirea Europei cu făcături (construcții, 
grupuri sociale ad-hoc, implanturi globaliste de toate tipurile), care își doresc la modul explicit și 

imperativ să atenueze (ca să nu spunem să șteargă) specificul european din cât mai multe locuri 

ale continentului !! Aici trebuie discutat despre CE NU ESTE EUROPA: nu pot fi considerate a 
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face parte din Europa construcțiile străine de Spiritul Locului (Genius Loci, cum îl denumeau 

strămoșii latini), legile artificiale ale „corectitudinii politice” care se impun forțat unei populații 
băștinașe, pentru a o atomiza, infantiliza, a o face să accepte inacceptabilul!  

 

Nu putem înțelege de ce popoarele europene trebuie să accepte permanent integrarea unor 

grupuri tot mai mari de imigranți, străine de cultura tradițională a Europei, și care dovedesc o tot 

mai îndârjită rezistență la integrarea culturală și socială! Când, în fond, un asemenea continent 

poate să-și activeze mecanisme de autoreglare (inclusiv prin migrare internă) față de noile sfidări 

economice și demografice, fără a copia politici falimentare de imigrație specifice Americii de 

Nord… 

 

Rezultatul acestor politici, impuse dinafara Europei sau de către birocrați europeni iresponsabili, 

este ștergerea identității locale, a specificității, tocmai a istoricității amprentei europene, care 

înseamnă întruparea unei MONUMENTALE SINTEZE ÎNTRE CULTURA GRECO-

ROMANĂ ȘI CREȘTINISM !! 

 

Chiar dacă pare, în iureșul specific epocii contemporane, că moștenirea nu trebuie să interfereze 

cu cerințele prezentului, se vădește la tot pasul că tocmai eliminând tradițiile, morala creștină, 

contextualismul și spiritul locului, facem mereu greșeli fundamentale, ne erodăm stabilitatea 

economică, socială și culturală!  Tocmai așa începem să ne scufundăm ca civilizație europeană! 

Nu este o eroare, ci o crimă - să amestecăm americanisme, arabisme, chinezisme și culturi 

tropicale în comunitățile europene tradiționale !! Ni se tot aruncă în față pericolul pierderii nu 

știu căror nuanțe culturale din zone exotice sau ale unor religii non-europene… Dar pericolele, 

mult mai evidente, ale pierderii tradițiilor și specificului civilizației Europei nu sunt importante? 

 

 

Sursa: http://www.turnulsfatului.ro/18561/uniunea-europeana-nu-este-europa.html?sst= 

 

http://www.turnulsfatului.ro/18561/uniunea-europeana-nu-este-europa.html?sst

