În loc de introducere:
Moscova, ce oraș frumos!
După cum știm, Moscova a devenit capitală a Rusiei
sovietice în anul 1918, moment care a însemnat enorm pentru
evoluția sa. Și în vechiul regim Moscova, deși vechea capitală,
încă își mai păstrase măreția, fiind cel mai important centrul al
țării. Odată cu mutarea aici a puterii politice a bolșevicilor,
dezvoltarea orașului devenise de-acum o chestiune de orgoliu
politic. Moscova nu mai era doar capitala unei țări, chiar a unui
(viitor) imperiu, era chiar capitala socialistă/ comunistă a lumii!
Oricum, la venirea lui Lenin și a alor lui la Moscova, în 1918,
puțin probabil că se putea bănui evoluția următoare.
Pentru a înțelege mai bine evoluția pe care orașul, dar și
statul, în ultimă instanță, a înregistrat-o, am făcut exercițiul
studierii unor fotografii mai vechi ale orașului, din anii 20, 30,
40, 50... Imaginile zonelor centrale ne arată acele case încă
frumoase, din secolul al XIX-lea, edificii solide, făcute să dureze,
și de admirat și azi; spații întinse, piețe nesfârșite, aproape
pustii, din cauza unui transport (și nu numai în comun) care
multă vreme a lăsat de dorit.
Puțin mai departe de centru, dar nu foarte, case de lemn cu
arhitectură destul de ciudată, un fel de barăci; printre locurile
virane mai cresc de capul lor capre sau măgari. Populația avea,
încă într-o mare majoritate, o înfățișare rurală, lucru perfect
normal, dacă ne gândim că migrația de la sat la oraș, și mai ales
către Moscova, cel mai important șantier al patriei și locul cu
cele mai multe întreprinderi, a rămas neîntreruptă pe mai toată
perioada existenței Uniunii Sovietice. Căruțe și sănii prin oraș,

10 Anto aneta O lteanu
„taxi-uri” din lemn (trăsuri, căruțe sau tramvaie cu cai), surugii
bărboși, rufe spălate în râul Moscova...

Moscova în anul 1930.

Râul Moscova a fost mereu un element central al vieții urbane
din capitală. La sfârșitul anilor 20, a început consolidarea malurilor ei
cu granit și formarea cheiurilor, pentru că încă era posibil, ca în
aprilie 1926, să mai aibă loc inundații serioase (atunci au rămas fără
locuințe 1.330 de persoane). În 1936 apa a început să fie curățată, iar
bazinul a fost adâncit. În perioada interbelică apele ei au fost folosite
masiv și pe timp de iarnă, când râul îngheța. Bucățile de gheață
extrase de aici aprovizionau magazinele din oraș, pentru a ține
alimentele proaspete1.
1

G.V. Andreevski, Povsednevnaia jizn’ Moskvî v stalinskuiu epohu. 1920-1930-e,
Moscova, Molodaia gvardia, 2018, p.13, 14.
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Ce puteai găsi în Moscova la mijlocul anilor 20? Aici locuiau
oameni de 47 de naționalități; existau 30.000 de bicicliști și
50.000 de tuberculoși, aici munceau cam 100.000 de meseriași și
existau cam toți atâți câini vagabonzi; circulau 2.454 de
autoturisme și 1.661 de camioane; existau 49 de cinematografe și
98 de cămine studențești, în orfelinate erau 1.600 de copii1.
Anii 30 vin și ei cu cifrele lor, mult mai impresionante. În anul
1938 existau aici 132 de spitale, 1.000 de grădinițe, 11 sanatorii pentru
copii, cca 3.000 de biblioteci, 58 de muzee, 250 de cluburi; în anul
1940 circulau 679 de troleibuze, 1.257 de autobuze și peste 4.000 de
taxiuri2. Agitația aceasta nu se vede așa de clar în imagini, în care
domină aceleași decoruri din deceniul precedent. Venirea la putere a
lui Stalin atestă încă un oraș puternic acoperit de o patină
provincială, departe de capitalele lumii cu care liderii voiau mereu so compare. Multe locuri virane, spații publice neamenajate, doar
animația vehiculelor cu motor de pe străzi dă semnele unei
schimbări importante.
1
2

Idem, pp.40-41.
Ibidem, p.45.
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Efervescența NEP-ului. 1928.

So vietland . T riumful vieții p rivate

13

Abia anii 40 sunt cei în care schimbarea devine vizibilă. John
Steinbeck constata, în anul 1947, la un deceniu la vizita
precedentă, lucruri uimitoare în tabloul moscovit:
Mai fusesem acolo /la Moscova/ în 1936, timp ce câteva
zile. Schimbările erau impresionante. În primul rând, orașul
era mult mai curat. Străzile erau spălate și pavate, nu cum le
știam eu, pline de noroi și de murdărie. În intervalul de
unsprezece ani se construise enorm. Sute de blocuri înalte,
poduri noi peste râul Moscova, străzile fuseseră lărgite, statui
fuseseră ridicate peste tot. Porțiuni întregi din cartierele
insalubre și înghesuite ale vechii Moscove dispăruseră, fiind
înlocuite de zone rezidențiale și de clădiri publice1.

Modelul de civilizație a fost, până după perioada N.E.P.-ului,
cel al vechii aristocrații ruse. În primele decenii ale puterii
sovietice, pentru că era vorba de o perioadă de tranziție, se poate
vorbi de un fel de kitsch în ceea ce privește îmbrăcămintea
purtată, coafurile, modul de a vorbi și de a se comporta, pe care
o populație urbanizată peste noapte (muncitori și țărani veniți la
oraș, soldați acum liberi) încercau să și le însușească din dorința
de a arăta tuturor că sunt noii stăpâni ai societății. Sunt
interesante impresiile de călătorie ale actriței Mary Pickford,
care a vizitat Moscova în anul 1926 (se referă la data de 19 iulie):
Moscova nu era frumoasă, pentru mine arăta ca un
mare oraș temporar, cum sunt cele ale noastre, din regiunile
de graniță. Poate că e frumoasă iarna... Acolo toate
magazinele sunt mici și se vând în ele lucrurile cele mai
simple. Totul este foarte scump... Circulația oamenilor pe
stradă nu e deloc grăbită. Asta nu se referă la automobile.
Acolo nu există niciun fel de reguli de circulație și mi-era o
frică de moarte să călătoresc acolo cu mașina... Oamenii se
îmbracă sărăcăcios și în culori închise. Arată curat și încearcă
1

John Steinbeck, Jurnal rusesc, traducere din limba engleză de Petru Iamandi,
RAO, 2010, p.24.
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să facă din niște mărunțișuri niște toalete elegante... Cred că
lipsa aceasta de culori trebuie să acționeze apăsător.1

Putem vorbi, pe de altă parte, de o populație extrem de
pestriță, care amintea de lumea destul de colorată din vechea
Rusie imperială. Iată niște imagini extrem de grăitoare în acest
sens din Moscova anilor 20 și 30, așa cum ni le transmite G.
Andreevski:
Cel mai devreme se trezeau bulevardele Strastnoi și
Gogolevski. Pe ele la 8 dimineața, de pe străduțele Molocinîi,
Hlebnîi, Skatertnîi și altele ieșeau să-și plimbe cățelușii
bătrâne preistorice cu manteluțe și bonete negre pe părul
cărunt, iar în urma loc, doici cu copii care puneau stăpânire
pe gropile cu nisip. Treceau chinezi cu manuale de la
Universitatea oamenilor muncii din China „Sun Iatsen”, iar
1

Apud Andreevski, op.cit., p.21.
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mai apoi și fotografii. Unul dintre ei vindea fotografii ale lui
Esenin cântând la acordeon. Pe bănci bătrâni și oameni fără
serviciu jucau pasionați table și șah, iar la intersecții toată
ziua se auzeau pâlniile negre ale difuzoarelor. Sub ele se
adunau oameni pentru a asculta muzică, lecții, ultimele
știri1.

Trist este că asemenea „ființe preistorice”, oameni din
vechiul regim, vom întâlni mai târziu, când se închide cercul,
după căderea URSS. Un personaj al Svetlanei Aleksievici, vorbind de vremurile grele din anii 90, pomenește de oamenii
anacronici ai vechiului regim, sovietic, de data aceasta: „În
parcul nostru, în zilele libere, adepții lui Krișna veneau cu o
bucătărie ambulantă și împărțeau supă și ceva simplu ca felul
doi. Se forma o asemenea coadă de bătrânei foarte curați, că ți
se punea un nod în gât. Unii dintr ei își ascundeau fața...”2
Conform recensământului din anul 1926, caracterul
multietnic al orașului este extrem de evident. Aici locuiau
peste 1.700.000 de ruși, cca 130.000 de evrei, 17.000 de tătari,
17.000 de polonezi, 10.000 de letoni, cca 8000 de germani,
6000 de armeni, cca 3000 de lituanieni3.
Imagini mai radioase nu aveam nici după război:
Oamenii de pe stradă păreau obosiți. Femeile nu se
fardau aproape deloc, iar îmbrăcămintea, deși adecvată, nu
atrăgea deloc privirea. Majoritatea bărbaților purta
uniformă, dar nu erau în armată. Erau demobilizați,
uniformele fiind singurele haine pe care le aveau.
Uniformele nu aveau nici însemne, nici epoleți4.

1

Andreevski, op.cit., p.15.
Svetlana Aleksievici, Vremuri second-hand, traducere din rusă și note de Luana
Schidu, Humanitas, București, 2016, pp.23-24.
3
Andreevski, op.cit., p.12.
4
Steinbeck, op.cit., p.25.
2
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Pe străzi se aud foarte puține râsete și rareori vezi
oameni care zâmbesc. Oamenii merg, sau mai degrabă
aleargă, cu capul în pământ, și nu zâmbesc. Poate că asta se
întâmplă fiindcă muncesc prea mult și fiindcă trebuie să
străbată distanțe mari pe jos ca să ajungă la serviciu. Toți
sunt foarte serioși atunci când merg pe stradă, dar poate că
1
așa au fost dintotdeauna, cine știe .

Dar cum trebuia să arate Moscova, capitala mondială a
comunismului? E semnificativă „viziunea” arhitectului academician Șciusev care, în mai 1934, scria în ziarul „Izvestia”:
Dacă stăm cu spatele spre Teatrul Mare și ne uităm în
direcția Kitai-gorod, în locul zidului Kitai-gorod cu scuarul
anemic de lângă el și siluetele caselor mici, vedem o scară
uriașă care urcă la o înălțime de șase metri spre strada
Nikolskaia de azi. Chiar în fața scării, pe axa cu Teatrul Mare,
se vede clădirea gigantică a Comisariatului Poporului pentru
Industria Grea. Este o clădire... cu înălțimea de douăzeci și
patru de etaje. Lângă ea e Piața Roșie. GUM nu mai există, e
distrus. Sunt fostele prăvălii comerciale. Moscova nu are
nevoie de GUM. Piața Roșie, în care se află mausoleul lui
Lenin, e mult prea înghesuită, trebuie să fie lărgită pe
socoteala GUM-ului pentru a da posibilitatea să treacă prin
ea demonstrațiile sociale și paradele din zilele solemne din
octombrie și mai...2

1
2

Idem, p.54.
Andreevski, op.cit., p.46.
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Nu avem o reconstituire a imaginii vizionarului Șciusev, dar
imaginile de mai sus credem că sunt extrem de grăitoare și, am
putea spune, chiar caracteristice pentru felul în care era
administrată țara. Pentru ochii străinilor, dar și ai propriilor
cetățeni, proiectele megalomane, care înghițeau o grămadă de
bani în detrimentul creșterii, treptate, evident, dar sensibile, a
nivelului de trai al populației, se ițeau din mijlocul unor locuri
virane sau erau înconjurate de căsuțe minuscule, majoritatea din
lemn, care au constituit pentru ele o vecinătate nedorită timp de
mulți ani. Dacă imaginea din stânga ne prezintă o fotografie
luată pe șantierul uneia dintre minunile staliniste, în anul 1949,
în imaginea din dreapta avem deja o construcție finalizată, în
anul 1950. Și nici nu era o construcție oarecare – aici se mutase
Ministerul de Externe. Așa cum am văzut în volumul precedent,
clădirea era gigantică pentru instituția ca atare, care avea extrem
de puțini funcționari pe atunci. Cum spunea Stalin: dacă vin și la
noi străini, mai ales după victoria din Marele Război, noi nu le
putem arăta niciun zgârie-nori? Ba da, chiar mai multe, dar
aflate exact în mediul lor natural, într-un oraș în care cea mai
mare parte a populației lui locuia în condiții de secol al XIX-lea...
Finalul perioadei staliniste și Dezghețul au contribuit mult
la progresele efective care se observau în oraș. Nu era vorba de
pași înainte față de starea de distrugere provocată de război, ci
de continuarea politicii de industrializarea a țării și în principal a
Moscovei, capitala, orașul-etalon, vitrina statului sovietic.
Primul secretar al Comitetului Orășenesc de Partid Moscova,
Ekaterina Furțeva, era indignată, de exemplu când, în condițiile
unor autovechicule dotate cu tehnologii avansate, curățenia
străzilor din oraș se făcea, în anii 1954-1957, în principal prin
intermediul muncii fizice:
A fost introdusă mecanizarea, a crescut numărul
mașinilor de salubritate, dar continuă să activeze același
număr de oameni la curățenie. De ce? În anul 1940, la
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Moscova, erau 25.000 de oameni angajați la salubritate.
Acum numărul lor a crescut chiar. Pentru curățenia orașului
și salariile oamenilor cheltuim jumătate din banii pe chirii.
Oare acest lucru este permis, tovarăși? Priviți, o mașină
remarcabilă încarcă zăpada în autocamioane, dar aruncarea
zăpezii pe carosabil se face manual (pe atunci zăpada era
aruncată în râurile Moscova și Iauza – A.V.). Această
activitate nu e mecanizată (...). Mașina de adunat zăpada nu
se poate apropia de trotuar, în jurul mașinii se învârt
aproape zece muncitori...1

Moscova în 1959.

Critici asemănătoare erau făcute și în privința mașinilor de
transport produse alimentare. Carnea încă era transportată, în
anul 1955, în camioane deschise, uneori fără a fi acoperite măcar

1

Apud Aleksandr Vaskin, Povsednevnaia jizni sovetskoi stolițî pri Hrușciove i
Brejneve, Molodaia gvardia, Moscova, 2018, pp.18-19.
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cu o pânză de cort. O observație asemănătoare o făcea, în anul
1812, guvernatorul Fiodor Rostopcin, care se plângea și el că nu e
transportată carnea în căruțe acoperite, drept pentru care a luat
măsuri în acest sens. Măsurile nu au durat decât doi ani, până la
înlocuirea guvernatorului...1
Această realitate compozită descrisă mai sus poate fi considerată, credem, o caracteristică a întregii societăți sovietice.
Oameni care au încă un nivel de viață scăzut, alături de cuceriri
ale științei și tehnicii care-i fac invidioși și pe capitaliștii
occidentali. Zgârie-nori și maghernițe, papornițe și basmale,
ciorapi de nylon și mașini de curățat zăpada... Așa cum am spus,
majoritatea populației era încă departe chiar de acel nivel de
civilizație de mediu urban care existase în vechiul regim. Cred că
acesta este lucrul pe care trebuie să-l avem mereu în minte când
luăm la cunoștință de „realizările” puterii sovietice în edificarea
noii civilizații. Pentru acei oameni din fotografiile anacronice tot
ce oferea statul sovietic, în concurența sa perpetuă cu lumea
capitalistă, era ceva nou, nemaivăzut și extrem de folositor.
Sistemul de propagandă, care avea un rol uriaș și în reclama
agresivă care se făcea noilor produse, de la cele alimentare la
cele de uz casnic, de la marile întreprinderi și baraje, autobuze și
rachete cosmice, era mereu pregătit să introducă în viața și
conștiința cetățenilor elementele de nou care făceau parte din
programul de comunizare.

1

Vaskin, op.cit., p.19.

