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Introducere
După trei decenii de evoluţie sub economia de piaţă şi
democraţie, Bucureştiul de astăzi este un oraş diferit faţă de cel
ieşit de sub regimul comunist. Spaţiul urban bucureştean de astăzi
este o consecinţă a traiectoriei sub contextul economic şi politic
apărut după căderea regimului comunist în România. Prin cartea
de faţă îmi propun să aduc o contribuţie la înţelegerea spaţiului
urban bucureştean contemporan, prin câteva studii grupate în trei
mari teme plasate în contextul urban al capitalei: geografia
economică, comportamentele politice şi demografia. Demersul
reprezintă o fotografie analitică a ceea ce reprezintă Bucureştiul
în prezent, discutată în perspectiva evoluţiilor istorice. Bucureştiul
este de departe principalul centru economic şi demografic al ţării,
capitala politică a României şi sediul instituţiilor administrative şi
politice centrale naţionale. Analizarea funcţionării ecosistemului
urban bucureştean sub diferitele sale aspecte este relevantă
pentru a putea înţelege mai multe lucruri, precum sistemul de
localităţi româneşti, spaţiile urbane ale altor mari oraşe româneşti
sau chiar marile metropole ale lumii, din categoria cărora şi
Bucureştiul face parte.
Lucrarea se încadrează în domeniul studiilor urbane (urban
studies), care, în sine, este o arie cu multe contribuţii academice
interdisciplinare şi o adună împreună mai multe discipline
implicate în studiul oraşului, cum ar fi sociologia, geografia, economia, ştiinţa politică, antropologia, istoria şi arhitectura. Studiile
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urbane sunt interesate de modul în care oraşele se dezvoltă, cresc
şi decad şi cum astfel de evoluţii sunt legate de procese din
interiorul şi exteriorul oraşelor, şi cum acestea se întâlnesc în
spaţiul social, politic, cultural, economic şi fizic al oraşului.
În ceea ce priveşte publicul către care se adresează cartea,
consider că acesta este unul divers. Vor găsi de interes această
lucrare şi cercetătorii, studenţii, doctoranzii, dar şi toţi cei care sunt
interesaţi de a înţelege cum funcţionează urbanul bucureştean sau
prin extensie cel românesc, sau chiar mai general - oraşul. Din acest
motiv, am încercat să evit un stil de redactare prea eliptic, tehnic,
vrând ca acesta să nu asume o cunoaştere dinainte solidă a temei,
metodologiei şi aparatului conceptual de către cititor. Astfel, pe
parcursul lucrării, conceptelor mai tehnice li se acordă atenţie
suplimentară pentru definirea şi înţelegerea lor.
Din punctul de vedere al structurii, cartea are trei părţi
generale, constând în temele de geografie economică, comportamente politice şi demografie, iar fiecare din acestea conţine câte
două studii specifice. Fiecare capitol este de sine stătător, se poate
citi fără a parcurge şi celelalte capitole, şi conţine toate elementele
necesare unui studiu: contextul cercetării, discutarea literaturii,
prezentarea metodologiei, analiza sau descrierea materiei cercetate
şi concluziile. Cele trei teme abordate în carte nu au pretenţia de a
fi exhaustiv singurele chei prin care putem descifra Bucureştiul
contemporan. Însă, intenţia a fost de a avea doar trei teme generale
şi nu a întinde lungimea şi aria de interes a cărţii. Cu siguranţă, pe
lângă cele trei, şi alte teme sunt de mare interes şi relevante pentru
orice lucrare de studii urbane ale Bucureştiului. Pot aminti aici
problema locuirii, a transportului, a mediului înconjurător sau a
inegalităţilor sociale. De asemenea, studiile din cadrul fiecărei teme
nu au nici pe departe pretenţia că epuizează tema generală.
Interesul redactării acestei cărţi a apărut pe fondul puţinelor
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contribuţii întinse, sub forma unor cărţi, pe tema studiilor urbane
ale capitalei, iar cele şase studii grupate în prezenta carte consider
că reprezintă o incursiune binevenită în demersul ştiinţific pentru
descifrarea urbanului bucureştean. Pe de altă parte, este adevărat
că deşi astfel de lucrări nu sunt numeroase, totuşi interesul
academic pentru Bucureşti a produs în ultimele decenii mai multe
studii concretizate sub forma de articole ştiinţifice, aflate la fundaţia
acestui demers.
În primul capitol al cărţii analizez două aspecte de geografie
economică ale Bucureştiului postindustrial şi integrat în economia
globalizată - geografia sediilor marilor companii şi regenerarea
urbană economică a zonei centrale a oraşului. Capitolul arată cum
geografia sediilor şi a regenerării s-au dezvoltat în strânsă legătură
cu procesul dezindustrializării şi în funcţie de existenţa ţesuturilor
urbane anterioare, mai specific cel precomunist şi cel apărut în anii
regimului totalitar. Al doilea capitol, continuă cu cercetarea
geografiei economice, dar, de data aceasta, extinde aria de interes
către nivelul naţional, analizând cum Bucureştiul şi-a consolidat şi
mărit importanţa în geografia economică a României începând cu
1990. Aici, rolul Bucureştiului în creştere în geografia economică a
ţării, l-am analizat în perspectivă temporală pe parcursul celor trei
decenii prin referire la trei dimensiuni: PIB-ul, forţa de muncă şi
infrastructura sanitară fizică publică din România. Pe parcursul
capitolului argumentez că atare evoluţii de polarizare în geografia
economică naţională sunt o consecinţă a sistemului economic al
pieţei libere, globale şi tehnologizate care favorizează marile oraşe
să concentreze tot mai mult din activităţile economice în
detrimentul restului teritoriu naţional, care rămâne tot mai mult în
urmă şi dezavantajat.
Următoarea parte a cărţii abordează tema comportamentelor politice. Aşadar, capitolul al treilea analizează votul din
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Bucureşti la alegerile prezidenţiale din 2019 din perspectiva
relaţiei dintre decizia de vot şi spaţiul urban geografic. Capitolul
descifrează cum diferitele spaţii, adică locaţii de votare, cartiere
sau sectoare, din Bucureşti au votat şi cum victoria decisivă a lui
Iohannis s-a datorat în capitală atât unui vot de protest anti-PSD
în mediile defavorizate, cât şi electoratului localizat în centrul şi
nordul capitalei, zone care în mod tradiţional votează împotriva
PSD. Al patrulea capitol prezintă trei situaţii din istoria postbelică
a Bucureştiului în care spaţiul său urban a fost remodelat cu
intenţie de către practica şi ideologia politică pentru a îndeplini
anumite viziuni şi simbolistici politice. Este vorba aici despre
construcţia centrului civic ceauşist din anii 80, implementarea
ideologiilor oficiale ale statului comunist de uniformizare şi
prevalenţă al colectivităţii în proiectele arhitecturale şi de planificare ale spaţiului rezidenţial şi, în ultimul rând, transformarea
reperelor spaţiului urban postcomunist - însemnând toponimia,
monumentele şi pieţele publice - astfel încât acestea să reflecte
înlăturarea moştenirii regimului comunist şi glorificarea perioadei
monarhice şi a luptei anticomuniste.
A treia parte a cărţii aduce în discuţie demografia oraşului
şi a suburbiilor sale. Pentru început, în capitolul al cincilea,
analizez evoluţia numărului de locuitori ai Bucureştiului în
ultimele două secole aducând o contribuţie la arheologia istorică
a demografiei oraşului. În acest demers, apropiindu-ne de timpul
prezent, pentru perioada postbelică totalitară şi cea democratică,
explic evoluţia numărului de locuitori, legând acest indicator
demografic de alţii, precum migraţia, natalitatea, nupţialitatea şi
structura pe vârste a locuitorilor. Un scop asumat al capitolului
este şi acela de a înţelege de ce, în ultimele trei decenii, populaţia
Bucureştiului stagnează în jurul a două milioane de locuitori. În al
şaselea capitol, ajung în suburbiile din Ilfov, judeţul cu cea mai
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mare creştere a populaţiei. Scopul aici este de a înţelege demografia evoluţiilor de suburbanizare prin care populaţia judeţului a
crescut. În ultimele decenii, populaţia Ilfovului s-a mărit considerabil prin aşezarea de noi rezidenţi legaţi economic de
Bucureşti. Încerc să văd unde suburbanizarea a fost mai puternică
în judeţ, ce localităţi ilfovene au crescut mai mult şi care este
profilul demografic al suburbanizării din Ilfov. Relevanţa acestui
studiu făcut pe Ilfov pentru o carte preocupată de studii urbane ale
Bucureştiului este directă. Judeţul Ilfov a devenit o galaxie de
suburbii create ca o prelungire a Bucureştiului. Deşi este limpede
că cele două reprezintă două unităţi geografice distincte, legăturile
dintre acestea sunt puternice, iar înţelegerea unuia din cele două
spaţii este vitală pentru descifrarea socio-geografiei celuilalt.
Cartea se închide cu o postfaţă în care discut posibilele
scenarii de transformare ale urbanului bucureştean în urma
pandemiei de coronavirus. Scenariile luate în calcul sunt
imaginate în contextul transformărilor deja trăite de către oraş şi
comportamentele sociale, economice ori politice care s-au
modificat în timpul pandemiei, aşa cum s-au arătat la momentul
în care am scris postfaţa şi am finalizat cartea în august 2020. Am
considerat că o astfel de postfaţă este necesară în perspectiva
unor transformări care ar putea aduce schimbări viitoare în
Bucureşti, mai ales că, datele economice, politice şi demografice
folosite pentru analize în toate cele şase capitole se opresc nu
depăşesc anul 2019. Aşadar, postfaţa are în vedere evenimente
plasate temporal după materia din cele şase capitole. Din acest
punct de vedere, cartea poate fi şi o fotografie analitică a unui
Bucureşti pre-pandemie, iar postfaţa să ne oferă câteva indicii
despre ce ar putea urma pandemiei.
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