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„...A FACE pOsIBILĂ ExIsTEnȚA rEprEzEnTAȚIILOr DrAMATICE  
în OrAŞ”. prOIECTuL TEATrAL AL LuI KArL sCHMIDT

Olga GArusOVA

Printre proiectele lui Karl Schmidt de amenaja-
re a Chișinăului, unul din cele mai de lungă durată 
s-a dovedit a fi acel de fondarea a unui teatru urban. 
Această istorie care a durat douăzeci de ani, cu un 
epilog neprevăzut, istorie care a reprezentat un in-
teres deosebit în contextul activităților multilate-
rale ale renumitului primar de Chișinău, include o 
serie de subiecte semnificative legate de politica so-
cioculturală a primăriei municipale, de organizarea 
activității teatrale, de conștiința socială, de gândirea 
arhitecturală din ultimul sfert al secolului XIX.

În Rusia țaristă teatrul era considerat o între-
prindere comercială; statul finanța doar teatrele im-
periale din Petersburg și Moscova. De menționat că 
în provincie noțiunea de „teatru” presupunea doar 
clădirea care aparținea fie municipiului, fie unor 
persoane particulare. Sunt cunoscute cazuri când 
unii mecenați înstăriți construiau pe bani proprii 
teatre orășenești. În Chișinău, pe tot parcursul sec. 
XIX nu exista nicio clădire special construită pen-
tru teatru. Acestea din urmă erau situate în încăperi 
particulare, special amenajate (locuința consilierului 
Tudor Krupenski, a primarului Dimitrie Mincov, a 
doctorului Volf Grossman). Reprezentații dramatice 
se dădeau și în circurile lui V. Sur și A. Furer. Con-
certe, opere, spectacole de amatori se jucau în sala 
Adunării Nobilimii.

În conformitate cu „Regulamentul municipal” 
din 1870, în managementul public urban, de rând 
cu muzeele și bibliotecile, se afla și amenajarea tea-
trelor. Această reformă a permis extinderea surselor 
de finanțare a întreprinderilor cultural-educative, 
contribuind astfel la fondarea teatrelor municipale. 
De acest regulament a beneficiat predecesorul lui 
Karl Schmidt, Klimenti Şumanski. Clădirea circului 
de pe piața Polițeiskaia (actualmente, scuarul dintre 
teatrul „M. Eminescu” și Sala cu orgă) a fost procu-
rată de la V. Sur în proprietate minicipală. În luna 
aprilie 1874, în această clădire, reconstruită de către 
arhitectul Alexandru Bernardazzi, s-a deschis tea-
trul, care a fost distrus de un incendiu produs în luna 
decembrie a anului următor. orașul nu a avut de 
pătimit, deoarece clădirea era asigurată. După cum 

scria presa de pe atunci, 
conducerea teatrului, 
primarul și consilierii 
D. Kamboli și H. Kirov 
au suportat „pierderi 
groaznice”: toată averea 
– decorurile, costumația, 
mobilierul, biblioteca – a 
fost distrusă1. Se zvonea 
că de acest incendiu era 
legată moartea subită a 
lui Şumanski.

Unicul teatru din Chișinău se afla în casa docto-
rului V. Grossman de pe strada Mihailovskaia colț 
cu Kaușanskaia (astăzi, M. Eminescu și Columna). 
Cu timpul încăperea strâmtă cu scenă mică, care nu 
mai facea față cerințelor crescânde ale publicului, a 
degradat în întregime. Analizând situația, Karl Sch-
midt a ajuns la concluzia că este absolut imposibil ca 
orașul să rămână fără reprezentații dramatice și, la 
ședința din ianuarie 1880, a făcut public proiectul 
său teatral2. Fiind un om de o responsabilitate deo-
sebită, primarul nu doar și-a expus punctul său de 
vedere referitor la necesitatea unei clădiri bine ame-
najate, dar a venit cu planul și devizul de cheltuieli 
al acesteia. Consilierii au acceptat unanim această 
inițiativă, înaintându-l pe Schmidt la postul de pre-
ședinte al comisiei teatrale.

În luna mai comisia a pregătit un raport. Teatrul 
lui Grossman, care avea 425 de locuri pentru specta-
tori, a făcut rețeta completă de zece ori pe parcursul 
anului, și teatrul orășenesc cu circa 400 de locuri, 
timp de mai puțin de două stagiuni, a făcut rețeta 
doar de două ori; a fost trasă următoarea concluzie: 
„Din păcate, teatrul încă nu prezintă o necesitate 
vitală pentru orășeni și trebuie să treacă încă mult 
timp ca orașul să necesite o clădire aparte pentru 
acesta”. Comisia a convenit pentru o sală cu 600 lo-
curi. Planul sălii cu mai multe locuri, la un preț de 

1 „Театр”, Бессарабские губернские ведомости, 1876, 24 dec.
2 „Заседание Кишиневской городской думы”, Ведомо-

сти Кишиневского городского общественного управления, 
1880, 12 febr.
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150 000 ruble, elaborat de arhitectul Leopold Sche-
idevandt, nu a fost acceptat din cauza „discordanței 
cu sursele financiare municipale”3 (venitul municipal 
anual la începutul anilor ’80 era puțin peste 200 000 
ruble). În conformitate cu situația financiară a muni-
cipiului și cu predilecțiile orășenilor, cu unele modi-
ficări, a fost acceptat proiectul, estimat la un preț de 
76  000 ruble, al arhitectului Albert Şeins, originar 
din odesa.

Pentru construcție s-au propus două locuri: 
Grădina Publică sau piața Polițeiskaia. Majoritatea 
membrilor comisiei a pledat pentru Grădina Publică, 
însă alegerea finală a fost piața grație următoarelor 
argumente: inoportunitatea unui teatru în imediata 
vecinătate cu clubul Adunării Nobilimii; șansa de a 
face ordine pe piața „oribilă”, împodobind orașul cu 
o „clădire nouă, frumoasă, construită într-un loc vi-
zibil, cu acces comod”, care va transforma teritoriul 
adiacent într-un scuar. Variantele asigurării financi-
are a construcției veneau din resursele interne. Din 
start a fost respinsă ideea de vânzare a clubului mu-
nicipal, a cărui arendă de către nobilime aducea un 
venit stabil. A fost susținută propunerea de a aloca 
pentru construcție din veniturile bancare pentru 
anii 1879 și 1880 39 500 ruble și de a lua un credit 
de 80 000 ruble.

La ședința consiliului municipal din 30 iunie, ra-
portul comisiei a provocat discuții aprinse. Au fost 
expuse temeri referitor la eventualele riscuri, accen-
tul fiind pus pe sfârșitul dramatic al inițiativei lui 
Şumanski. Deosebit de răspicat au sunat cerițele unei 
„atitudini deosebite” față de un așa „obiect de lux” 
cum este teatrul. Majoritatea consilierilor erau de 
părerea că edificarea unui teatru nu este o „necesitate 

3 Ibidem, 9 mai. 

primordială” în timp ce orașul nu este amenajat și se 
află într-o „situație sanitară deplorabilă, copiii mor și 
se îneacă în noroi”, „predomină sărăcia și majorita-
tea caselor sunt niște cocioabe”, iar deficitul bugetar 
municipal crește vertiginos. oponenții, care vedeau 
în teatru un „imperativ al timpului” pentru un oraș 
modern, insistau pe obligația consiliului pentru „o 
distracție morală” a populației. Pentru construcția 
teatrului pe banii recomandați de comisie au votat 
doat 7 din 37 de consilieri4. Prin hotărârea din 11 
septembrie întrebarea a fost lăsată deschisă sau, mai 
bine zis, amânată pe un termen nedeterminat.

Problema teatrului a scos la iveală două poziții 
diametral opuse ale societății. În discuții au preva-
lat opiniile referitoare la avantajele materiale ale ce-
tățenilor. În caznaua municipală era o insuficiență 
cronică de bani, și realizarea unor proiecte serioa-
se necesita adeseori zeci de ani. Pentru promovarea 
proiectului „neprioritar” primarul a avut nevoie de 
multă energie, ingeniozitate și perseverență. Spre 
deosebire de majoritatea consilierilor, Schmidt per-
cepea orașul drept un organism integru, cu toate 
branșele interdependente. Aceasta se citește clar în 
argumentarea lui „economică” pentru construirea 
teatrului. „Conducerea municipală trebuie să aibă 
grijă nu în ultimul rând de întemeierea a tot ce atra-
ge și sporește numărul de locuitori în oraș și animea-
ză în el viața, comerțul, industria (...), căci de aceasta 
depind veniturile în casa municipală”55 – aceasta era 
poziția fermă a lui Karl Schmidt.

Spre sfârșitul anilor 1880 orașul a fost lipsit de 
toate încăperile potrivite pentru teatru. Printr-o 
hotărâre a administrației locale a fost închis teatrul 
dărăpănat al lui Grossman; în noaptea de 5 spre 6 ia-
nuarie a ars din temelie sala teatrală a Adunării No-
bilimii; în octombrie 1889, din cauza numeroaselor 
neajunsuri care puneau publicul în pericol, urma să 
fie demolat circul-teatru al lui Furer.

Înainte de a reveni la proiectul teatral, Karl Sch-
midt a înaintat demersuri către primarii orașelor 
Taganrog, Rostov, Sevastopol, Nicolaev ș.a., cu ru-
gămintea să i se comunice date despre apartenen-
ța edificiilor teatrale din aceste orașe: „aparțin ele 
municipiului sau persoanelor particulare, cât a cos-
tat construcția, de câte locuri dispun, ce venit aduc, 
dacă sunt impozitate veniturile din vânzarea bilete-

4 Ibidem, 9 noiembrie.
5 ANRM. F. 78, inv. 1. d. 182, f. 58.
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lor”6. În luna mai primarul a prezentat un raport în 
fața consilierilor.

Situația părea disperată. Edificarea „unei clădiri 
corespunzătoare, care ar servi și drept podoabă pen-
tru oraș prin frumusețea sa arhitecturală” necesita o 
sumă enormă, care era posibil să nu fie recuperată. 
Banii în casa orășenească tot încă lipseau. Nici mece-
nații nu dădeau năvală.

După părerea lui Schmidt, unica soluție era con-
struirea unei încăperi mici, provizorii, costul căreia 
s-ar fi recuperat în 15-20 de ani. Totodată, primarul 
nu se dezicea de ideea sa: „Trebuie să ne dezicem de 
toate avantajele în favoarea celui de a face posibilă 
existența reprezentațiilor dramatice în oraș într-o 
încăpere confortabilă”. Exteriorul presupusului edi-
ficiu putea să nu aibă nimic comun cu un teatru, însă 
„înăuntru, amenajarea scenei și a locurilor pentru 
public” trebuie să corespundă tuturor cerințelor7. 
Acceptând raportul, consiliul a ordonat primăriei să 
invite antreprenorii la construcția unui teatru provi-
zoriu și a „unuia mai mare pe piață”.

Pentru a-i cointeresa pe antreprenori, Schmidt 
modifică condițiile concesiunii, oferind anumite 
preferințe. Astfel, locul pentru construcție pe stra-
da Kupeceskaia colț cu stradela Kolodeznaia a fost 
schimbat cu unul „mai comod și corespunzător (...) 
aproape în centrul orașului” la aceeași intersecție 
Kupeceskaia cu Fântânelor, unde putea fi amenajat 
și un restaurant de vară cu o mică grădină. În sco-
pul sporirii veniturilor în teatru erau preconizate și 
reprezentații de circ. Conducerea orașului nu garan-
ta venituri anuale stabile, însă Schmidt i-a promis o 
serie de înlesniri potențialului concesionar: angaja-
mentul de a nu permite „organizarea în încăperile și 
piețele municipale de spații pentru reprezentații tea-
trale și de circ”; de a nu incasa impozit pe imobil și 
pe biletele vândute. Totodată, după părerea lui Sch-
midt, drept recompensă pentru terenul pus la dispo-
ziție, orașul ar putea utiliza gratis încăperea pentru 
lecții publice în zilele de duminică și în diminețile 
zilelor se sărbătoare.

Tema teatrului a avut o rezonanță largă în presă, 
mai ales după aceea, când în septembrie 1889 Duma 
a hotărât demolarea circului-teatru, care „urâțește 
piața”.

Anticipând consecințele negative ale acestei ho-
tărâri, Schmidt a venit cu o propunere din partea 
primăriei „de a obliga proprietarul să redea un aspect 

6 Ibidem, f. 12-15.
7 Ibidem, f. 1.

mai comod și estetic” clădirii. Însă, cum scria presa, 
„probabil au biruit consilierii fermi, pentru care in-
teresele estetice și distractive ale populației nu sunt 
decât niște sunete deșarte”8. Cu toate că primul ziar 
particular, Bessarabski vestnik, a venit în apărarea lui 
Schmidt și a proiectului său, totuși a fost categoric 
contra demolării clădirii circului – încăpere mizeră, 
dar atât de necesară orașului, unde își „găseau adă-
post amatorii de arte dramatice, (...) comitetul lec-
turilor populare organiza lecții gratuite”99. În urma 
acestei campanii a fost creată o comisie, care a amâ-
nat demolarea circului până în luna mai 1890.

Semnificativ a fost faptul că în presă proiectul 
teatral a fost reunit cu necesitatea existenței unui 
sediu pentru lecturile publice. Referindu-se la ex-
periența colegilor din odesa, Duma a primit reco-
mandarea de a-și asuma inițiativa pentru construirea 
unui auditoriu popular. Pe atunci, însă, existau foar-
te puține încăperi special construite pentru lecturi 
publice împreună cu biblioteci și teatre.

Intelectualitatea Chișinăului – „singurul [oraș] 
în lume, având o populație de peste 100 000 persoa-
ne” care nu are un teatru – mizează în soluționarea 
aceste probleme doar pe Karl Schmidt. În gestiunea 
sa se aflau dosarele de amenajare a instituțiilor cul-
turale, și succesul tuturor inițiativelor culturale îi 
aparținea tot lui Karl Schmidt – persoană cu reputa-
ția omului care duce totul până la bun sfârșit. Ziarul 
Bessarabski vestnik scria: „La noi, ca nicăieri în lume, 
pentru realizarea noilor inițiative este nevoie de oa-
meni curajoși, perseverenți, insistenți, care ar putea 
duce după sine masele. În căutarea unui astfel de om, 
nevrând îmi arunc privirea spre dl Schmidt – pri-
marul de Chișinău. El îi cunoaște pe toți cei pe care 
se poate miza în cazul dat. Cu un creion în mână, 
el ar demonstra, probabil, că edificarea și exploatarea 
teatrului este o afacere deloc riscantă și promițătoa-
re. Dl Schmidt se bucură de autoritate, influență și 
încredere. Chiar dacă speranțele noastre ar eșua, pri-
marul totuși ar susține cu conștiința împăcată că a 
făcut totul ce a depins de el și dacă afacerea a eșuat, 
el nu poartă nicio vină. Este nevoie de un om care ar 
duce lucrurile până la capăt”10.

Pe bună seamă, Schmidt făcea tot ce-i stătea în 
puteri: colecta informații despre teatrele din diferi-

8 С. Д-вичъ, „Театр”, Бессарабский вестник, 1889, 13 (25) 
septembrie.

9 Ibidem.
10 „Тартарен из Тараскона. Pot-pourri”, Бессарабский вест-

ник, 1889, 5 (17) nov.
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te orașe. Se interesa în special de următoarele deta-
lii: din ce bani se alocau sumele pentru construcție, 
cum se înfăptuia aceasta: prin antrepriză sau altfel; 
care era planul de construcție și dirija construcția; ce 
sumă a fost cheltuită pentru clădire, mobilier, utilaje 
scenice; care au fost condițiile dării în exploatare a 
teatrului.

La solicitarea primarului de Chișinău, „pentru 
o ulterioară familiarizare cu amenajarea unor mari 
teatre din străinătate și pentru elaborarea proiectului 
unui presupus teatru în Chișinău”, renumitul birou 
arhitectural al lui Ernst Vasmut din Berlin i-a trimis 
schițele mai multor teatre europene11.

La început Karl Schmidt s-a interesat de proiec-
tul teatrului din orașul Herson – arhitect Vladislav 
Dombrovski, originar din odesa –, probabil din ca-
uza prețului rezonabil (110 000 ruble). Însă proiectul 
„edificiului remarcabil dintr-o capitală gubernială” 
– anume așa caracteriza Dombrovski proiectul lui 
Schmidt – a fost estimat la 175 000 ruble. Având în 
vedere că această clădire avea să fie ridicată în piață 
și „va fi expusă din toate părțile”, Dombrovski insis-
ta asupra „decorării artistice a fațadelor”, cum îi stă 
bine unui „palat de arte frumoase – opere și drame”. 
Edificiul monumental presupunea un sistem com-
plex de încălzire și ventilare, un echipament scenic 
modern, un interior elegant. „Sala pentru spectatori, 
foaierul, antreul, scările și alte locuri unde se adună 
publicul ar trebui să aibă un aspect artistic și să re-
prezinte un ansamblu armonios”12. La toate acestea 
Schmidt i-a răspuns că „anume la așa o clădire a vi-
sat, (...) dar, totodată, prețul maxim nu trebuie să de-
pășească 150 000 ruble”13.

Luând în considerație argumentele arhitectului, 
Schmidt s-a adresat către specialiștii locali și din 
odesa cu rugămintea de a determina prețul total al 
teatrului; vorba fiind despre o „podoabă” a orașului, 
situată în centrul pieței, cu fața spre strada Aleksan-
drovskaia. „Nu mai puțin de 1000 de locuri pentru 
spectatori. Scena să fie adaptată în mod corespunză-
tor pentru reprezentații dramatice de operă și balet. 
Toate încăperile să fie încălzite și ventilate, spațioase 
și confortabile, cu toate mijloacele necesare pentru 
prevenirea incendiului și consecințelor acestuia”. În 
planul lui Dombrovski Schmidt a introdus o singură 
rectificare, care s-a dovedit a fi extrem de importan-
tă: „Decorarea interioară a sălii, lojelor, foaierului, 

11 ANRM. F. 78, inv. 1, d. 182, f. 86.
12 Ibidem, f. 20. 
13 Ibidem, f. 21.

coridoareler, intrărilor ș.a. trebuie să fie doar decente, 
fără niciun fel de excese”14.

Anume această rectificare a fost dur criticată de 
către arhitectul Alexandru Bernardazzi – primul 
care a răspuns la apelul bunului său prieten și aliat. 
Talentatul arhitect cunoștea prea bine caracteristi-
cile și cerințele moderne ale arhitectonicii teatrale. 
În afară de teatrul din Chișinău, el a reconstruit în 
1876 sala teatrală a Adunării Nobilimii, a participat 
la concursul proiectelor pentru teatrul din odesa, 
proiectul său fiind recunoscut drept cel mai intere-
sant, precum și la finisarea și construcția proiectului 
arhitecților vienezi15.

În scrisoarea sa de răspuns Bernardazzi a abordat 
tema extrem de actuală a corelației între exteriorul 
clădirii și particularitățile ei funcționale. El se stră-
duia să-l convingă pe Schmidt de faptul că „elimi-
narea categorică a decorațiunilor este incompatibilă 
cu destinația teatrului, care nu are o funcție utilitară 
cotidiană, ci satisfacerea cerințelor estetice ale publi-
cului”. Faimoasele teatre de peste hotare, construite 
în stilul clasicismului, Bernardazzi le aprecia ca pe o 
întruchipare a șabloanelor banale și monotone.

„Simplitatea brutală pe coridoare și scări, așa-zi-
sul decor modest al sălilor și promenadelor, oricât de 
iscusit ar fi realizate, plictisesc până la moarte: sunt 
goale, reci și lipsite de imaginație”. Spre deosebire de 
clădirile vechi, un teatru modern necesită „decorațiu-
ne și sclipire în conformitate cu destinația încăperii”. 
Bernardazzi acorda o atenție deosebită decorațiuni-
lor. În cazul teatrului și în apărarea intereselor sale, 
el făcea apel la gusturile și cerințele publicului con-
temporan. „Reprezentația, spectacolul sunt pentru 
amatorii de teatru! Pentru majoritatea (...), teatrul 
este cu atât mai atrăgător, cu cât mai distractiv este 
timpul petrecut în antract. Aici se desfășoară o altă 
dramă: bârfe, relații, trebuințe. Această dramă nece-
sită și ea o arenă jovială: spațiu, aer, lumină și decora-
țiuni interesante pe culoare, promenade și foaiere”16. 
Tendințele actuale din societate, remarcate de arhi-
tect – democratizarea componenței sociale a publi-
cului, tendința spre comunicare, cerințele de confort 
și igienă – dictau noi tipuri de clădiri publice. Ideile 
sale despre stilul arhitectural corespunzător epocii, 
exprimate în scrisoarea către Schmidt, Bernardazzi 

14 Ibidem, f. 29v.
15 „Новый городской театр. Строительство и дореволюци-

онный период”, in http://archodessa.com/all/new-opera-
theatre-history-construction/

16 ANRM. F. 78, inv. 1, d. 182, ff. 32 -38.
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le-a dezvoltat în raportul „Unele idei despre amenaja-
rea foaierului într-un teatru modern”, ținut la Primul 
Congres al Arhitecților din 1892. Reflecțiile sale 
privind aplicarea tehnologiilor inovaționale în arhi-
tectură, formele și construcțiile noi care influențează 
„utilizarea tehnicilor de amenajare a sălii și a altor 
porțiuni ale clădirii” erau o mărturie a schimbărilor 
în arhitectura teatrală.

Bazându-se pe propria experiență, Bernardazzi 
i-a dat lui Schmidt un șir de recomandări concrete 
în vederea întocmirii unui proiect, a construcției și, 
nu în ultimul rând, privind controlul asupra depăși-
rii cheltuielilor prevăzute. Pentru a evita eventualele 
probleme, el îi sugera „inițiatorului principal” al con-
strucției teatrului să lase „cărarea bătută” și „să acor-
de o atenție deosebită devizului de cheltuieli pentru 
decorațiunile interioare. E de la sine înțeles, concre-
tiza arhitectul, eu nu pledez pentru podoabe scumpe 
sau surplus de aur, dar o pictură, un ornament artistic 
plasate îndemânatec și simpatice ca formă – cu sigu-
ranță sunt necesare chiar din momentul construcției 
teatrului”. Schmidt a fost pus în fața unei dileme gre-
le: „lupta pentru creditele suplimentare sau decepția 
față de sine și de public”17. Construcția lui Bernarda-
zzi a fost estimată la 275-300 mii de ruble.

Arhitectul urban Leopold Scheidevandt era și el 
de acord cu importanța incontestabilă a aspectului 
exterior al teatrului, cu cerințele tehnice moderne ale 
încălzirii, alimentării cu apă, protecției antiincendi-
are și, nu în ultimul rând, cu amenajarea și utilarea 
scenei și a culiselor. Antrenat de ideea lui Schmidt, 
el a prezentat un proiect „oral” al unui adevărat palat 
cu colonade, galerii, scări de marmură și o mulțime 
de săli pentru public. În imaginația lui se contura o 
clădire perfectă, încântătoare, pe fațadele căreia se 
grupau armonios magazine care nu intrau în decalaj 
cu întreg edificiul. Totodată, Scheidevandt a contu-
rat aspectul financiar potențial al proiectului: „pră-
văliile, situate într-un loc atât de animat, vor servi 
drept sursă de venit, atât de necesar vistieriei muni-
cipale”18. Arhitectul a estimat cheltuielile la 316 800 
ruble.

Alți corespondenți ai lui Schmidt – K. Gasket, G. 
Lozinski și K. Kurkovski –, într-un răspuns laconic, 
au presupus că cea mai simplă decorațiune pe interior 
și exterior a clădirii nu va depăși suma de 200  000 
ruble. Dar și această sumă era inacceptabilă pentru 
caznaua municipală.

17 Ibidem.
18 ANRM. F. 78, inv. 1, d. 182, f. 46.

În cadrul aceleiași corespondențe, lui Schmidt 
i-au fost propuse variante de teatru în stil eclectic, 
bine cunoscut în Europa, Rusia și Chișinău. În acest 
stil, în 1890, Ghenrih Lonski a construit sala de 
dans și concerte a Adunării Nobilimii, împodobită 
cu diferite ornamente și sculpturi, dotată cu cel mai 
modern utilaj tehnic. Pentru reconstrucția acestei 
clădiri orașul a cheltuit 5 956 ruble.

Schmidt a fost nevoit să refuze proiectele intere-
sante, dar costisitoare în folosul satisfacerii cât mai 
rapide a necesității reprezentațiilor dramatice, „atât 
de simțită de toate păturile de orășeni”. În luna apri-
lie 1890 el a prezentat o nouă redacție a proiectului 
teatru-circ, în care spectacolele dramatice aveau să se 
alterneze cu reprezentațiile de circ. Clădirea trebuia 
să fie construită în așa fel, încât înlăturând scaunele, 
o parte din parter să se transforme în arenă de circ. 
Locul pentru construcție – intersecția străzilor Fân-
tânilor și Mihailovskaia – a fost ales din consideren-
tele dezvoltării urbanistice. În opinia lui Schmidt, 
clădirea trebuia să se afle în armonie cu Tribunalul 
Regional și „să împodobească piața prin formele sale 
corecte și prin exteriorul său”19.

o altă comisie teatrală, examinând timp de o lună 
proiectul, a venit cu hotărârea de a „invita antrepre-
nori pentru construcția unui circ comod, unde s-ar 
afla și o scenă pe care să se pună spectacole drama-
tice”20. „Consilierii s-au întors de unde s-au pornit: 
la un teatru de bâlci”, comenta presa acea hotărâre21. 
Dar nu s-au găsit amatori nici pentru construcția 
circului. Drept că s-a iscat antreprenorul afacerist 
G. Pronin, care s-a oferit să construiască teatrul cu 
400 000 și circul cu 50 000 ruble, dar a înaintat con-
diții inacceptabile: concesiune pe 30 de ani și subven-
ții anuale de 20 000 ruble; fapt criticat dur în presă22.

Situația limită a fost rezolvată grație sugestiei so-
ției lui Grossman de a adapta fostul teatru din casa 
copiilor ei la spectacole dramatice, cu condiția de a 
oferi gratis o încăpere pentru lecturile publice. Mu-
nicipalitatea își asumă obligația să nu construiască 
un teatru nou timp de cinci ani.

Cinci ani mai târziu, în luna septembrie 1896, 
Schmidt revine la tema „necesității vitale” a unui 
teatru și la ideea edificării acestuia în mijlocul pieței 
Polițeiskaia. Fără a se bizui pe vistieria publică, lă-
19 Ibidem. f. 55; „Заседание Кишиневской городской думы”, 

Бессарабский вестник, 1890, 25 apr.
20 ANRM. F. 78, inv. 1, d. 182, f. 79.
21 „О постройке театра в Кишиневе”, Бессарабский вестник, 

1890, 27 apr.
22 „Театр”, Бессарабский вестник, 1890, 24 iunie. 
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sând speranța în susținerea mecenaților înstăriți, el 
propune o nouă sursă de venit. Planul rentabil pen-
tru capitalul particular era următorul: în clădirile 
de la intersecția străzilor Sinadinovskaia (azi, Vlaicu 
Pârcălab) și Mihailovskaia să fie deschise câte șapte 
prăvălii, venitul cărora, în câțiva ani, ar acoperi chel-
tuielile pentru construcție în suma de mai puțin de 
150 000 ruble23.

Nu a fost să fie. Consiliul a respins acest plan, 
motivând că prăvăliile ar scădea prețurile magazine-
lor a căror construcție era preconizată pe același loc. 
Împotriva acestei „combinații economice” a votat și 
comisia financiară, care era categoric contra oricărei 
idei de concesiune. Președintele comisiei I. Mucinik 
a înaintat către primar o declarație de o logică ca-
zuistică impecabilă, în care se menționa că stăpân 
al teatrului ca și instituție educativă, „templu, nu 
iarmaroc”, trebuie să fie orașul, și nu antreprenorii. 
Totodată se menționa că primăria nu a avut și nu va 
avea niciodată banii necesari pentru edificarea unei 
clădiri care ar „corespunde tuturor cerințelor”. Tea-
trul era considerat o „necesitate vitală”, însă era pus la 
coadă după „necesitățile primordiale”: pavarea stră-
zilor, canalizarea, „îmbunătățirea situației sanitare și 
deschiderea unui număr corespunzător de școli”. Se 
menționa creșterea evidentă a bugetului municipal, 
dar „satisfacerea cerințelor estetice ale populației” se 
amâna cu perseverență24.

Comisia financiară a înaintat un proiect de alter-
nativă. După expresia lui Mucinik, teatrul municipal 
„cum l-a conceput Bernardazzi rămâne în umbră, 
iar nouă ni se arată un alt fel de teatru – accesibil. 
Diferența între aceste două teatre este extrem de sub-
stanțială. Primul este o reverie, al doilea – o realita-
te”. Avantajele celui de al doilea proiect erau prețurile 
vădit mai mici (50-60 mii ruble) și accesibilitatea 
pentru toate categoriile sociale. Suportul financi-
ar pentru multrâvnitul teatru se presupunea să vină 
din ajutorul chișinăuienilor: să se anunțe subscrierea 
pentru colectarea semnăturilor și a sumei necesare de 
bani pentru construcție. Astfel, reușita proiectului 
depindea întru totul de starea de spirit a societății, de 
numărul de persoane „apte și dispuse să demonstreze 
prin fapte cât de importantă este pentru ei existența 
unui teatru”25.

La ședința consiliului municipal Schmidt a pus 
la îndoială exactitatea calculelor lui Mucinik. Însă, 

23 ANRM. F. 9, inv. 2, d. 632, f. 226. 
24 Ibidem, f. 227.
25 Ibidem, f. 270.

luând în considerație necesitatea unui teatru și res-
pingerea proiectelor anterioare, a găsit posibilă ac-
ceptarea acestui mod de soluționare a problemei. 
Probabil, partea financiară nu a fost examinată de 
noua comisie teatrală. În practică orășenii nu se ară-
tau etuziasmați nici de teatrul accesibil existent. opi-
nia despre „interesul general” față de arta teatrală era 
vădit exagerată, nici campania de „binefacere” nu 
găsi sprijin. Doar asociațiile social-culturale – Comi-
tetul Lecturilor Publice și Asociația Amatorilor de 
Arte Dramatice, cointeresate în această încăpere „a 
lor” – și-au expus intenția de a depune câte două mii 
de ruble fiecare.

Mai târziu Schmidt a regretat faptul că consilierii 
nu au susținut proiectul său de construcție conco-
mitentă a teatrului și a prăvăliilor. Curând a devenit 
evident că discrepanța dintre teatrul „de vis” și cel 
real nu era atât de mare. Deficitul de magazine pe 
strada Alexandrovskaia, devenită centru comercial, și 
concurența nebună între arendași au confirmat infai-
libilitatea componentei comerciale a proiectului lui 
Schmidt. Neînțelegerea, indiferența și opoziția față 
de inițiativele primarului erau explicate de către so-
cietate prin „lipsa forțelor sănătoase și proaspete” în 
conducerea municipiului, din care făceau parte doar 
negustori și comercianți. În urma alegerilor din luna 
februarie 1897 componența consiliului s-a schimbat 
radical: două treimi din consileri erau juriști, medici, 
activiști ai zemstvei – toți cu studii superioare. „oa-
meni inteligenți (...) departe de interese meschine” – 
așa caracteriza presa noua componență a consiliului 
municipal26. Acest factor a și fost, probabil, forța mo-
trice a promovării proiectului de teatru.

În luna mai 1897, cu o majoritate covărșitoare 
de voturi a fost adoptat raportul comisiei teatrale, 
conform căruia se solicita permisiunea de a accesa 
un împrumut cu emitere de obligațiuni pentru con-
strucția teatrului. Ziarul Bessarabski vestnik relata că 
publicul a întâmpimat această hotărâre cu aplauze27. 
La ședință Schmidt a ridicat întrebarea ca viitorul 
teatru să fie utilizat și ca „auditoriu pentru lecturi 
publice”. Inginerul Ghelfand din odesa a întocmit 
planul teatrului-auditoriu cu 719 locuri la un preț de 
68 135 ruble. Se părea că epopeea teatrală se apropie 
de sfârșit... Însă demersul pentru împrumut nu a fost 
acceptat, deoarece municipiul nu achitase creditele 

26 Д. Д., „О городском домостроительстве”, Бессарабский 
вестник, 1897, 16 sept.

27 „Театральный вопрос”, Бессарабский вестник, 1897, 14 
mai.
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anterioare. A fost respinsă și cererea lui Schmidt de a 
i se aloca municipiului „subvenții din fondurile Co-
mitetului de tutelă antialcoolică sau din fondurile de 
stat, urmând exemplul altor orașe, precum ar fi Kiev 
ș.a.”28.

Acest obstacol nu l-a oprit pe Karl Schmidt. El se 
afla ferm pe poziția că consiliul municipal nu are voie 
să lase proiectul teatral de izbeliște. În luna octom-
brie 1898 Schmidt, a câta oară, le explica consilierilor 
că „lipsa în Chișinău a unui teatru, ca loc de distrac-
ții inteligente, instruire, comunicare și agrement, este 
atât de vădită, încât nesatisfacerea acesteia va duce 
la consecințe tragice pentru toată intelectualitatea 
orașului”29. Pentru a doua oară primarul propune 
proiectul construcției teatrului laolaltă cu spații co-
merciale și un mod mai eficient de realizare a aces-
tuia. Sumele financiare pentru construcția teatrului 
(165  000 ruble) și a prăvăliilor (35  000 ruble) au 
fost introduse în așa-zisul împrumut pe termen lung 
pentru apeduct și în cel pentru construcția centralei 
electrice. Conform calculelor statistice ale comisi-
ei speciale, venitul de la unitățile comerciale, în cel 
mai apropiat timp, avea să acopere cheltuielile pentru 
construcția teatrului. În favoarea acestei operațiuni 
comerciale se pronunța și situația bugetară favorabi-
lă: dezvoltarea și creșterea veniturilor întreprinderi-
lor municipale în paralel cu micșorarea cheltuielilor 
pentru necesitățile naționale. Cu toată insistența și 
sinceritatea, Schmidt demonstra că toate celelalte re-
surse de construcție a teatrului au fost epuizate. În 
caz contrar, se revenea la capitalul privat, fapt ce în-
semna renunțarea la un teatru accesibil pentru toate 
categoriile sociale.

Conform planului, clădirea teatrului era situată 
„în mijlocul cartierului” pieței Polițeiskaia cu fațada 
spre Alexandrovskaia. Pe aceeași linie se preconiza 
construcția a șase magazine. Terenul desemnat con-
strucției a fost îngrădit cu grilaj, separând printr-o 
trecere Tribunalul Regional și o parte a pieței din 
preajma străzilor Mihailovskaia și Fântânelor.

Comisia financiară prezidată de L. Siținski a ac-
ceptat atât conversiunea împrumutului „oportun” 
pentru apeduct, cât și planul lui Schmidt, „destul de 
practic și fezabil”, după părerea sa30. Demersul despre 
solicitarea creditului a fost susținut de guvernatorul 
Basarabiei. În sfârșit a fost determinată sursa sigură 
și neîmpovărătoare pentru vistieria municipală, sursă 

28 ANRM. F. 9, inv. 1, d. 398, f. 81.
29 Ibidem.
30 ANRM. F. 9, inv. 1, d. 398, f. 81.

care, după spusele unui consilier, „promitea realiza-
rea cât mai grabnică a teatrului municipal”. Însă, în 
timpul cât era examinat demersul în departamentul 
economic al Ministerului de Interne, proiectul tea-
tral a suferit o modificare importantă și neașteptată.

odată cu construcția teatrului se punea speranța 
în activitatea stabilă a Comisiei lecturilor publice de 
pe lângă primărie. Lipsa unei încăperi pentru lecturi 
publice și spectacole și extinderea sferei de activitate 
a acestei comisii a adus la ideea construirii unei încă-
peri speciale, destinate „satisfacerii necesităților spi-
rituale ale societății și pentru organizarea timpului 
liber a orășenilor”. În anii 1890 a început construcția 
așa-ziselor auditorii – încăperi cu teatru, sală de lec-
tură și bibliotecă, finanțate de diferite societăți. Re-
sursele financiare ale Comisiei lecturilor publice erau 
extrem de limitate. Ideea construcției unui astfel de 
auditoriu a căpătat sorți de izbândă odată cu deschi-
derea la Chișinău în anul 1898 a departamentului de 
epitropie a abstinenței de la alcool, scopul căruia era 
„lupta cu consumul excesiv de alcool”. Comitetul, 
care primea de la Ministerul Finanțelor o subvenție 
anuală de patru mii de ruble, și-a asumat răspunde-
rea să construiască un auditoriu „cu ceainărie și sală 
de lectură”. Cu ocazia apropiatului centenar al lui A. 
S. Pușkin, s-a decis să i se atribuie acestui auditoriu 
numele poetului. Primăria a susținut cu fermitate 
această inițiativă și, printre alte evenimente come-
morative, a alocat gratis pentru auditoru un teren la 
intersecția străzilor Pușkin și Sadovaia.

Comitetul a decis să nu încheie contract cu an-
treprenorii particulari, ci să construiacsă de sine 
stătător. Din 51  519 ruble, 32  000 au fost luate în 
cambie de la banca municipală. Construcția audito-
riului Pușkin, împovărat de datorii, se mișca agale. 
Creșteau cheltuielile neprevăzute. Pentru a evita si-
tuațiile dificile, se apela după ajutor la administrația 
locală, care și-a schimbat radical atitudinea față de 
construcția care, după părerea consilierilor, nu mai 
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corespundea scopurilor educaționale. „Este evident 
că se construiește un teatru, nu un auditoriu pentru 
popor”31. Unii membri ai comitetului erau învinuiți 
de schimbarea cardinală a proiectului arhitectural, 
care a dus la triplarea prețului construcției; de abuz 
de încredere din partea primăriei, majoritatea fiind 
considerați „victime ale entuziasmului și iluziilor”. 
Reprezentanții epitropiei încercau să demonstreze 
că „scopul final al Comitetului și cel al consiliului 
municipal este același – îmbunătățirea vieții orășe-
nilor”32. În urma divergențelor intervenite, au eșuat 
speranțele constructorilor auditoriului la întocmirea 
actului de donație sau de procurare a terenului, cu 
drept de gajare a clădirii pentru achitarea datoriilor.

Schmidt întotdeauna a fost un promotor al idei-
lor culturale, dar, în calitate de președinte al Comi-
tetului epitropic al abstinenței, nu putea influența 
în mod direct decizia consilierilor. Cu toate acestea, 
poziția binecunoscută a primarului vizavi de proiec-
tul teatral a influențat rezolvarea pozitivă a demer-
sului de alocare a sumei de 10  000 ruble, necesară 
pentru construcția auditoriului. Un șir de consilieri, 
susținând demersul comitetului, au declarat că au-
ditoriul Pușkin este anume o încăpere teatrală: „un 
teatru municipal, chiar de va fi construit, dar nicide-
cum într-un viitor apropiat, (...) primăria trebuie să 
aibă grijă de un teatru pentru orășeni, (...) auditoriul 
servind intereselor orășenilor și, într-un final, acest 
auditoriu este construit în numele marelui poet rus 
A. S. Pușkin”33.

În luna decembrie 1900 auditoriul Pușkin a fost 
deschis. Exteriorul lui era „destul de respingător”. 
Pentru Chișinău a fost un nou tip de clădire publică, 
care întruchipa tendințe arhitecturale noi, democra-
tice. Drept model au servit auditoriile populare din 
orașele Kiev și Poltava. Luând în considerație scopu-
rile educației publice, constructorii au evitat în mod 
31 ANRM. F. 9, inv. 1, d. 416, f. 422. 
32 ANRM. F. 9, inv. 1, d. 416, f. 394.
33 ANRM, F. 9, inv. 1, d. 78, f. 370.

deliberat „luxul”, sacrificând „frumusețea fațadei” 
de dragul confortului interior. În clădirea cu trei eta-
je nu era „niciun colțișor întunecos”: aceasta se ilu-
mina cu ajutorul propriei stații electrice, sistemul de 
ventilare era făcut după cele mai moderne tehnologii 
și sistemul antiincendiar era bine gândit. La subsol se 
aflau trei camere pentru ceainării; la primul etaj – o 
încăpere teatrală, iar la etajul doi se situau cabinele 
pentru artiști și toaletele. Etajul trei găzduia o bibli-
otecă cu două săli mari de lectură. În auditoriul Puș-
kin locul principal revenea teatrului. Înfățișarea lui 
era aproape de cea din versiunile lui Schmidt, „încă-
pere care la exterior nu semăna cu un teatru, pe inte-
rior însă amenajarea scenei și a sălii pentru spectatori 
satisfăcea întru totul cerințele unui teatru mic”. Sce-
na cu „dispozitive teatrale”, cabine pentru artiști, 
sala pentru spectatori, cu 700 de locuri era înconju-
rată din trei părți de un foaier cu bufet și fumuar, 
galeria avea intrări din foaierele de la etajul doi. „Era 
un teatru adevărat cu parter, amfiteatru, balcon, loje, 
galerii și un foaier spațios și confortabil și, cel mai 
important, cu o acustică excelentă”34.

Încă din timpul construirii era clar că auditoriul 
Pușkin va funcționa înainte de toate ca un teatru. 
Pentru achitarea datoriilor, Comitetul era nevoit să 
dea încăperea în arendă pentru reprezentații teatrale 
particulare, cu condiția să fie puse în scenă treizeci 
de spectacole pe an accesibile unor categorii largi de 
spectatori, iar duminicile și zilele de sărbătoare să fie 
destinate „organizării de matinee, lecturi și discu-
ții”35.

Anume faptul arendării auditoriului Pușkin a 
provocat critici din mai multe părți. Presa acuza 
Comitetul de epitropie de faptul că clădirea teatru-
lui, construită în locul auditoriului public în numele 
lui A. Pușkin, nu corespunde cerințelor de instruire 
și de agrement ale categoriilor largi de locuitori. Iar 
obiecțiile consilierilor au fost făcute publice în răva-
șul lui L. Siținski: „Efortul liderilor orașului de a găsi 
sursele necesare, care nu ar împovăra vistieria, pentru 
construirea teatrului, care s-a soldat cu succes dato-
rită ideii de a converti împrumutul pentru apeduct, 
(...) odată cu construirea teatrului-auditoriu, s-a dus 
pe apa sâmbetei”36.

Cu toate acestea, finalul acestei „idei reușite” 
pune la îndoială deznodământul istoriei teatrale. Se 

34 H. H. Толмачевский, Что я слышал и видел на своем веку, 
ANRM. F. Р-2983, inv. 1, d. 50, f. 21.

35 ANRM. F. 9, inv. 1, d. 416, f. 390. 
36 Ibidem, f. 424.
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pare că Schmidt admitea acest rezultat și a găsit un 
compromis: el a contribuit la construirea în audito-
riu a unui teatru „suficient de mare și atât de necesar 
pentru dezvoltarea municipiului”. Eficiența socială a 
auditoriului, care îndeplinea funcția de teatru, a scă-
zut considerabil. (De menționat că o astfel de redis-
tribuire a funcțiilor era caracteristică pentru clădirile 
construite de epitropia abstinenței în mai multe ora-
șe ale țării.) Transformându-se într-un „simplu” 
teatru, auditoriul Pușkin permitea aflarea îndelun-
gată în oraș a trupelor teatrale sezoniere, contribuia 
la înviorarea vieții culturale a orașului. Cu timpul 
chișinăuienii au apreciat construcția și comoditatea 
„minunatei clădiri teatrale”.

„Teatrul de vis” al lui Karl Schmidt și Alexandru 
Bernardazzi nu a fost realizat. Rămâne doar să ne 
imaginăm cum ar fi arătat „templul artei teatrale” 
conceput de un primar inspirat și marcat de pecetea 
concepțiilor estetice originale ale renumitului arhi-
tect. În cazul dacă era construit, putea deveni unul 
din cele mai frumoase edificii din Chișinău, un obiect 
de o importanță arhitecturală urbană deosebită.

Eforturile lui Karl Schmidt de promovare a pro-
iectului teatral nu au fost zadarnice. Pe locul unde 
se preconiza construirea teatrului, câteva decenii mai 
târziu, în perioada română, a început construirea 
Căminului Cultural. În această clădire astăzi se află 
Teatrul Național „Mihai Eminescu”.


