
– 144 –

STRADA CAROL SCHMIDT: SPAŢIALIZAREA SINELUI INDIVIDUAL SAU 
LOC AL MEMORIEI COLECTIVE

Lucia SAVA

Fiecare oraș își are locurile sale simbolice, spaţiile 
sale sacre care articulează relaţia dintre timp și isto-
rie. Raportată la spaţiu, istoria urbană poate fi scrisă 
de fiecare dată altfel, „povestită“ prin prisma spaţiu-
lui simbolic în care se înscrie. Ca și orice oraș din 
lume, Chișinăul abundă în spaţii simbolice, care, în 
lipsa unor cercetări vigilente, rămân încă necunoscu-
te și nevalorificate în timp. Construcţii, monumente, 
străzi, localuri, pieţe ș.a., puţine dintre aceste locuri 
simbolice, devenite adevărate „locuri de memorie”, 
sunt cunoscute astăzi de cercetători, cu atât mai mult 
de locuitorii orașului.

Între acestea, strada are o semnificaţie aparte. Fi-
ind intermediară între diferitele sectoare ale cotidia-
nului, cum ar fi locuinţa, locul de muncă sau cel de 
divertisment, strada reprezintă viaţa cotidiană însăși. 
Ca spaţiu public, strada nu este doar un parcurs co-
tidian, un simplu loc de trecere1; ea poate fi perce-
pută în egală măsură ca loc al loisir-ului, al întâlnirii, 
care face posibilă stabilirea de relaţii interpersonale, 
care favorizează schimbul de informaţii, de idei și de 
experienţe. Un astfel de spaţiu permite intrarea in-
dividului în câmpul cultural al comunităţii din care 
face parte, făcând posibilă conturarea sentimentului 
de apartenenţă al acestuia la grup, din aceste consi-
derente spaţiul dobândește o încărcătură simbolică 
pentru cei ce îl utilizează.

Totodată, ca în orice alt spaţiu public, în stradă 
individul este supus unui amplu proces de sociali-
zare prin care el devine purtătorul nu numai al me-
moriei sale individuale, ci și al unei memorii sociale, 
de grup, care cunoaște diferite forme, cum ar fi cea 
a memoriei familiale, socioprofesionale, locale, re-
ligioase. Din aceste considerente, construirea unei 
identităţi de grup presupune organizarea de către 
societate a unei memorii colective specifice în jurul 
unor prezenţe ale trecutului („présences du passé”)2 

1 H. Lefebvre, Du rural à l’urbain, Paris, Ed. Anthropos, 
1970, p. 141.

2 Aceste „urme ale trecutului” care definesc memoria indivi-
duală și cea colectivă constituie subiectul abordărilor unei 
pleiade întregi de cercetători. Fiind un concept al știinţelor 
sociale, dar și ca fenomen social, memoria a fost interpre-
tată din diferite perspective: ca „loc al memoriei” (lieu de 
mémoire), termen utilizat de Pierre Nora, la care vom face 

sau locuri ale memoriei („lieux de mémoire”)3, cum 
le definește Pierre Nora. Această formă de memorie 
colectivă este realizată printr-un îndelungat proces 
de selecţie, fiind impusă cu scopul integrării indivi-
zilor în comunitate.

Conceptul de memorie colectivă a fost creat în 
anii ’30 ai secolului XX de către sociologul francez 
Maurice Halbwachs; potrivit acestuia, fiecare grup 
social dezvoltă o memorie comună și astfel creează 
o memorie colectivă, care se realizează în conștiinţa 
individuală4.

Termenul este preluat și aprofundat de Pierre 
Nora, în opinia căruia memoria colectivă a unui 
grup social se cristalizează în jurul unor locuri care 
deţin o valoare simbolică și a căror funcţie este de a 
constitui o identitate. Aceste locuri sunt părţi com-
ponente ale istoriei și ale memoriei. Un loc al memo-
riei își are originea într-un obiect material și concret, 

referinţă în cele ce urmează; „exercițiu al memoriei” (tra-
vail de mémoire ), datorat lui Paul Ricoeur (vezi lucrarea 
lui P. Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Ed. Seuil, Paris, 
2003) și „cadre ale memoriei” (cadres de la mémoire), după 
cum le definește Maurice Halbwachs în Les cadres sociaux de 
la mémoire.

3 „Orice gândire socială este o memorie”: și în acest sens, 
„prezentul trecutului”, în dubla sa dimensiune – ca urmă 
a trecutului și ca evocare a acestuia. Memoria, ca „masă de 
asemănări între trecut și prezent”, este liantul lumii sociale, 
a grupurilor și a indivizilor car le aparţin și se identifică cu 
acestea. M.-C. Lavabre, „Entre histoire et mémoire. À la re-
cherche d’une méthode”, in J.-C. Martin (ed.), La guerre ci-
vile entre histoire et mémoire, Nantes, Ouest-Éditions, 1995.

4 Maurice Halbwachs, Les Cadres sociaux de la mémoire, lu-
crare publicată en 1925. Autorul distinge mai multe tipuri 
ale memoriei, cum ar fi cea autobiografică (individuală), care 
definește memoria pe care individul o are despre un eveni-
ment pe care îl trăiește direct; aceasta se opune memoriei is-
torice, care include memoria evenimentelor pe care individul 
nu le-a trăit direct, dar pe care contextul social i le transmi-
te. Totodată, cercetătorul propune conceptul de memorie co-
lectivă. Potrivit opiniei sale, istoria este o „memorie moartă”, 
care nu mai are vreun impact direct asupra identităţii grupu-
lui, în timp ce memoria colectivă determină identitatea ac-
tuală a grupului. Pentru o cercetare mai amănunţită privind 
aspectele sociale ale memoriei, a se vedea Jeffrey K. Olick 
et Joyce Robbins, «Social memory studies: From „collecti-
ve memory” to the historical sociology of mnemonic prac-
tices», Annual Review of Sociology, vol. 24, août 1998, pp. 
105-140.
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stabilit geografic și evoluează spre un obiect mai abs-
tract și construit intelectual. Interpretate din această 
perspectivă, locuri ale memoriei pot deveni monu-
mentele, personajele istorice importante, muzeele, 
arhivele, simbolurile, devizele, evenimentele, insti-
tuţiile ș.a.5. Un obiect, menţionează autorul, devine 
loc al memoriei atunci când scapă de uitare și atunci 
când o colectivitate îl reinvestește cu afecţiunea și 
emoţiile sale6.

Prezenţa unei memorii colective în cadrul unui 
grup presupune că membrii acestuia împărtășesc o 
istorie și o identitate comună. În acest sens, teoria 
identităţilor sociale, elaborată de Henri Tajfel și John 
C. Turner7, și memoria colectivă se află într-o legă-
tură foarte strânsă. Identitatea socială pornește de la 
imaginea noastră de sine și se referă la apartenenţa 
noastră la un grup sau la o categorie socială, în timp 
ce memoria colectivă îndeplinește anumite funcţii 
legate de identitatea socială a grupului dat. Din aces-
te considerente, memoria colectivă deţine un rol do-
minant în definirea și valorificarea identităţii sociale 
a acestui grup. Potrivit aceleași teorii, orice individ, 
aparţinând unui grup, va tinde să-l valorifice.

Memoria și comemorarea (memoria zidită) a 
unei personalităţi sau a unui eveniment, transpu-
nerea acestora în anumite obiecte arhitecturale sau 
simbolice constituie subiecte mereu actuale pentru 
istoria spaţială a unei localităţi, deoarece acestea tra-
sează legătura dintre trecut, prezent și viitor. Ele sunt 

5 Conceptul lieu de mémoire este fundamentat în lucrarea cu 
același titlu, apărută între anii 1984 și 1992. Pierre Nora, 
Les Lieux de mémoire, Paris, Ed. Quarto-Gallimard, 1984-
1992, vol. I, p. 24 (referinţele sunt la ediţia din 1997).

6 Ibidem, p. 35.
7 Teoria identităţii sociale s-a dezvoltat în cadrul Universităţii 

din Bristol (anii 1970-1984) din interesul lui Henri Tajfel 
și al discipolilor săi pentru psihologia socială a prejudecăţii, 
discriminării, conflictului dintre grupuri și schimbărilor so-
ciale. Ea se bazează pe o distincţie fundamentală între pro-
cesele de grup și procesele interpersonale, în cadrul cărora 
primele nu pot fi în niciun fel explicate prin intermediul ce-
lor secunde. Comportamentul social și relaţiile dintre indi-
vizi variază între relaţiile strict personale și comportamentul 
de grup stereotipic și etnocentric. Această dimensiune com-
portamentală este completată de o schimbare în concepţia 
de sine de la identitatea personală (concepţia individului 
despre propriul eu ca unic și distinct de ceilalţi indivizi) la 
identitatea socială (concepţia individului despre propriul eu 
în termeni de trăsături caracteristice ale categoriei sociale de 
apartenenţă).

un element constitutiv nu doar al identităţii indivi-
duale, ci mai ales al celei colective8.

Totodată, spaţiul memoriei este un loc de eviden-
ţiere sau contestare a memoriei prin prezenţa sa în 
spaţiul fizic. Localizarea memoriei în spaţiu, aprecia-
tă de Michel de Certeau drept triumful locului asu-
pra timpului9, oferă spaţiului de zi de zi semnificaţii 
fundamentale. Monumentul devine astfel un loc al 
voinţei colective de memorie colectivă, unde experi-
enţele vieţii cotidiene se intersectează cu simbolurile 
spaţiului memorial.

Din perspectiva sociologului francez Henri Le-
febvre, spaţiul nu este nimic altceva decât inscripţia 
timpului în lume, spaţiile sunt realizările, ritmurile 
orașului, ritmurile populaţiei urbane: „...orașul va fi 
regândit și reconstruit pe ruinele actuale numai când 
va fi înţeles că el este o desfășurare a timpului și că 
acest timp este al locuitorilor săi, și pentru ei trebuie 
să-l organizăm, în sfârșit, într-un mod uman”10.

În societatea contemporană, orașul ca patrimoniu 
devine nu numai un spaţiu al amintirii, al moșteni-
rii, ci și unul al valorilor prezente și viitoare. Cadrul 
fizic al orașelor permite conservarea patrimoniului 
material și a unei sume de valori care n-ar fi posibilă 
altfel: identitatea locurilor în care trăim, stabilitatea 
care dă sens și relevanţă diferitelor experienţe ale fie-
cărei generaţii, permanenţa unui „centru” care să nu 
se schimbe la fel de repede ca periferia, unde putem 
depozita și pune laolaltă o parte din amintiri, prea 
grele pentru a fi purtate de fiecare individ în parte. 
Astfel, strada, în calitatea sa de cadru fizic al orașe-
lor are o influenţă deosebită asupra modului de viaţă 
și a mentalităţii individului, în timp ce posibilităţi-
le sale de deplasare și de organizare a timpului liber 
se dezvoltă și obţin o diversitate aparte. Ea include, 
în egală măsură, nume, obiecte și locuri propriu-zi-
se, care marchează hărţile invizibile ale imaginarului 
unei colectivităţi.

În același imaginar colectiv se înscrie tendinţa co-
munităţii de a-și comemora eroii, personalităţile cele 
mai relevante, de a le impregna permanenţa în timp 
și spaţiu. Acest proces amplu și complex se realizează 
pe diferite căi: prin construcţia de monumente, prin 
instalarea plăcilor comemorative sau prin denumi-
rea/redenumirea caselor sau străzilor unde aceștia au 
8 Marie-Claire Lavabre, „De la notion de mémoire à la pro-

duction des mémoires collectives”, in Daniel Cefaï (dir.), 
Cultures politiques, Paris: PUF, 2001, pp. 233-247.

9 Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life, trad. Ste-
ven Rendall, Berkeley, University of California Press, 1984. 

10 Henri Lefebvre, Writing on Cities, Blackwell, 1996, p. 16.



– 146 –

locuit, contribuind astfel la crearea unui spaţiu sim-
bolic peste spaţiul urban.

A devenit o tradiţie faptul ca într-o comunitate 
(inclusiv urbană) urmașii, în semn de recunoștinţă și 
de respect pentru personalităţile care au avut o con-
tribuţie deosebită la dezvoltarea și prosperarea urbei 
sau a societăţii în ansamblu, să comemoreze locurile 
cele mai reprezentative în care acestea au locuit și au 
activat. Comemorarea acestor personalităţi se reali-
zează, de regulă, cu diverse ocazii, cum ar fi zile de 
naștere personale, hramul localităţii sau alte sărbă-
tori oficiale. Și în istoria Chișinăului, în calitatea sa 
de capitală, au existat o serie de personalităţi marcan-
te, care și-au adus aportul la prosperitatea orașului, a 
ţării și care rămân în memoria colectivă a urbei noas-
tre. Printre marile personalităţi care s-au învrednicit 
de recunoștinţa urmașilor, ale căror nume au fost in-
cluse astăzi în toponimia străzilor urbei, figurează: 
Gavriil Bănulescu-Bodoni, Alexandru Bernardazzi, 
Alexei Șciusev, Maria Cebotari, Toma Ciorbă ș.a.

De unde derivă o asemenea necesitate? Și care ar 
fi criteriile de selecţie a acestor personalităţi? Sem-
nificativă este, în acest sens, poziţia lui Gheorghe 
Bezviconi, exprimată în lucrarea Semimileniul Chi-
șinăului (1936):

La Chișinău trebuie să existe o stradă a poetului 
Pușkin și alta a guvernatorului Fiodorov, creatorul 
Chișinăului nou, care – dânsul a păstrat după pro-
iectul din 1834 toate denumirile moldovenești ale 
străzilor, desfiinţate de parveniţii actuali. Sunt nume 
rusești, dar indispensabile pentru Chișinău, precum 
numele contelui Kiseleff la București! Măcar o parte a 
străzii Sinadino trebuie să poarte numele acestei fami-
lii care a zidit pe str. Sinadino Biserica Sf. Pantelimon 
(1892), a condus la înflorire Banca Municipiului și a 
dat doi primari însemnaţi ai orașului11.
Argumentele în favoarea acţiunilor de a comemo-

ra o personalitate sau un eveniment important din 
istoria orașului rezultă din nevoia de conservare a 
imaginilor acestuia în memoria colectivă a comuni-
tăţii, despre care sociologul Maurice Halbwachs vor-
bește ca despre o continuă reconstruire a trecutului 
în funcţie de nevoile contemporane ale colectivită-
ţii12; rememorarea poate avea, în acest sens, un efect 
de însănătoșire socială, de armonizare în interiorul 
grupului și de împăcare cu celelalte categorii sociale.

11 Gheorghe Bezviconi, Semimileniul Chișinăului, Chișinău, 
1996, p. 31.

12 Maurice Halbwachs, Les Cadres sociaux de la mémoire, 
1925.

În acest cadru amplu se înscrie intenţia autorită-
ţilor locale de a comemora imaginea lui Carol (Karl) 
Schmidt, primar al Chișinăului în anii 1877-1903, 
căruia Ambasada Germaniei și Ambasada Poloni-
ei i-au instalat recent un bust în faţa Filarmonicii 
Naţionale. Evenimentul în sine a stârnit o serie de 
discuţii, inclusiv printre istorici13: cine a fost Carol 
Schmidt: omul și primarul? Merită acesta să rămână 
în memoria colectivă a orașului Chișinău?

Având cea mai îndelungată perioadă de adminis-
trare a orașului, Carol Schmidt a fost singurul primar 
al Chișinăului în cinstea căruia contemporanii au de-
numit, încă din timpul vieţii, o stradă. Redenumirea 
vechii străzi Gostinnaya (Гостинная), pe care locuia 
Schmidt, în strada Carol Schmidt (Шмидтовская) 
a avut loc în 1902, când se împlineau 25 de ani de la 
administrarea orașului de către Schmidt14.

Carol Schmidt15 este una dintre cele mai ilustre 
personalităţi pe care le-a avut la conducere orașul 
Chișinău. German după tată și polonez după mamă, 
Carol Schmidt a dat dovadă de o multitudine de ca-
lităţi care, justificate de acţiuni concrete cu scopul de 
a moderniza capitala Basarabiei, au lăsat amprente 
profunde în istoria orașului și în memoria locuitori-
lor săi. Fiind de origine nobilă16, a dispus de o situa-
13 Există istorici din Republica Moldova care s-au opus ide-

ii de comemorare a lui Carol Schmidt. A se vedea, în acest 
sens, articolul lui Anton Moraru, „Karol Schmidt – prima-
rul insolent al Chișinăului”, Literatura și Arta, 14 noiembrie 
2013, p. 3.

14 În prezent, o parte a acestei străzi o constituie strada Mitro-
polit Varlaam, iar cealaltă parte poartă numele mitropolitu-
lui Dosoftei. Casa în care a locuit Carol Schmidt se găsește 
pe strada Mitropolit Varlaam nr. 78 (colţ cu str. Mihai Emi-
nescu). Casa are o placă comemorativă în limbile română și 
germană, care amintește de fostul primar al capitalei.

15 Personalitatea și realizările primarului Carol Schmidt con-
stituie subiectul cercetărilor mai multor istorici din ultimii 
ani. Recent, au apărut ‒ în cadrul Departamentului „Memo-
ria Chișinăului” al Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” 
‒ două lucrări dedicate acestuia: Ion Varta, Tatiana Varta, 
Primarul Carol Schmidt: opera de modernizare a oraşului 
Chişinău, 1877-1903, Chişinău: Cartier, 2014; o ediţie tri-
lingvă a cercetătoarei Olga Garusov, Karl Schmidt, bürger-
meiser von Chisinau, 1877-1903 = Karl Schmidt, primar al 
Chișinăului, 1877-1903 = Карл Шмидт, городской голова 
Кишинева, 1877-1903. Chișinău: Cartier, 2014. O serie de 
informaţii interesante referitoare la evoluţia orașului Chi-
șinău în perioada administrării acestuia de către Carol Sch-
midt se regăsesc în lucrările lui Iurie Colesnic: I. Colesnic, 
Chișinăul din amintire, Ch.: „Grafema Libris” SRL, 2011; 
Idem, Chișinăul și chișinăuienii, pref. L. Kulikovski, Ch., 
2012. 

16 Despre originea lui Carol Schmidt a se vedea lucrarea lui 
Gheorghe Bezviconi, Boierimea Moldovei dintre Prut și Nis-
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ţie materială foarte bună ; de aceea nu acest aspect al 
vieţii sociale l-a motivat să ocupe funcţia de primar 
al capitalei, ci mai curând onoarea și dorinţa sa de a 
realiza ceva pentru comunitatea din care făcea parte.

Absolvent al Universităţii Imperiale din Odesa, 
Facultatea de Drept (1868), a deţinut funcţii în dife-
rite instanţe juridice basarabene, inclusiv în capitală. 
Este ales primar al orașului Chișinău de către Con-
siliul Municipal din Chișinău la ședinţa din 20 sep-
tembrie 1877 și va deţine această funcţie timp de 25 
de ani, până în 1903, când pogromurile evreiești l-au 
determinat să se retragă.

Contemporanii (P. Sinadino, P. Kuzminski ș.a.) 
și istoricii (Gh. Bezviconi, Șt. Ciobanu ș.a.) vorbesc 
despre perioada administrației sale ca fiind perioa-
da în care Chișinăul devine un oraș modern. În acest 
interval de timp se intensifică procesul de urbaniza-
re și de modernizare a urbei, iar Chișinăul apare în 
viaţa internă a Basarabiei ca un oraș construit după 
modelul orașelor europene moderne: cu străzi pa-
vate și case etajate, cu instituţii și parcuri de odihnă, 
elemente distinctive ale unui centru politic, adminis-
trativ și cultural, unde se constituie o nouă societate 
– cea urbană17.

În timpul administrației sale, cu eforturile mai 
multor arhitecţi (A. Bernardazzi18 ș.a.) au fost pavate 

tru, vol. II, București, 1943, p. 355.
17 Mai multe detalii despre modernizarea aspectului exterior al 

orașului Chișinău și despre schimbarea modului de viaţă al 
locuitorilor săi la sfârșitul secolului XIX – începutul secolu-
lui XX a se vedea în lucrarea subsemnatei: Lucia Sava, Viaţa 
cotidiană în orașul Chișinău la începutul secolului al XX-lea 
(1900-1918), Chișinău: Pontos, 2010.

18 L. Năstase, „Arhitectul A.I. Bernardazzi (pagini de biogra-
fie și creaţie)”, Destin românesc, nr. 1, 1998, pp. 98-105.

străzi, au fost construite o serie de edificii de impor-
tanţă majoră: clădirea fostei Dume Orășenești (actu-
ala Primărie), Muzeul Zemstvei, Gimnaziul de Fete 
„N. Dadiani” (1900), Liceul Real, Societătea Orășe-
nească de Credite (1902), spitale și edificii de meni-
re socială19.

În aceeași perioadă, la sfârșitul secolului XIX – 
începutul secolului XX, sub egida lui Carol Schmidt 
sunt întreprinse o serie de măsuri cu scopul de a mo-
derniza viaţa urbană. Încă din anul 1889, pe strada 
principală a orașului (Alexandrovskaia) a fost pus 
în funcţiune tramvaiul cu cai (numit konka), a cărui 
înlocuire cu tramvaiul electric, mai târziu, în 1911, 
avea să stârnească și unele reacţii negative din partea 
locuitorilor. La data de 15 decembrie 1892 se dă în 
folosinţă primul apeduct orășenesc, numit conven-
ţional Uzina de Apă, construindu-se pe teritoriul 
fântânii arteziene un bazin, o staţie de pompare cu 
cazangerie, o sală de mașini, ateliere și două castele 
de apă, unul pe strada Negustorilor (astăzi, V. Alec-
sandri) și altul pe strada Livezilor (astăzi, A. Matee-
vici).

Ca orice intelectual al timpului, Carol Schmidt 
a urmărit ca orașul pe care-l conduce să devină un 
centru de educaţie și cultură al provinciei. Măsurile 
sale de modernizare arhitectonică a orașului au fost 
completate de cele cu scopul de a promova valorile 
culturale în capitala provinciei, cum ar fi: accesul la 
educaţie (prin deschiderea de școli, inclusiv speciali-
zate în arte); organizarea de concerte, spectacole de 
menire culturală și binefacere, invitarea mai multor 
personalităţi de cultură, artiști, muzicieni ai timpu-
lui, organizarea diferitor expoziţii ș.a. Din iniţiati-
va sa, în 1894 a fost deschisă Școala Orășenească de 
Desen cu întreţinere din bugetul orașului (azi, Co-
legiul de Arte Plastice „A. Plămădeală”). Conform 
surselor timpului, la 1900, în orașul Chișinău funcți-
onau: două gimnazii clasice pentru băieţi, două gim-
nazii de fete, școala de opt clase „M.A. Nagovski”, o 
școală reală, școala de 7 clase „Karcevski”, școala co-
mercială „Skorodinski”, un seminar duhovnicesc, 
o școală eparhială, o școală duhovnicească, o școa-
lă de vinificație, biblioteca obștească orășenească. 
În 1902 a fost deschisă o școală profesională de opt 
clase, școala particulară de băieţi, școala comercială 
de trei clase, școala orășenească de meserii „Alexan-
drov”, școala orășenească de desen, trei școli de mu-
zică, școala profesională orășenească evreiască de fete 

19 Șt. Ciobanu, Chișinăul, Chișinău, 1996, p. 45.

Foto 1. Strada C. Schmidt la începutul secolului al XX-lea. Imagine 
preluată de pe site-ul: http://www.monument.sit.md/mitropo-
lit-varlaam/84/ Mitropolit Varlaam, 84 (colţ str. M. Eminescu) – Casa 
primarului Carol Șmidt
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„Rașcovici”, școala evreiască de meserii pentru bă-
ieţi20.

În același context, se înscrie intenţia primaru-
lui Carol Schmidt de a deschide un teatru dramatic, 
care a fost discutată în cadrul ședinţei Dumei Orășe-
nești din 26 mai 1888. Proiectul acestuia, modern și 
grandios, conceput pentru o mie de spectatori, a fost 
elaborat de arhitecţii Alexandru Bernardazzi și Leo-
pold Șcheidewand și discutat cu primarul, însă a fost 
respins de Duma Orășenească în ședinţa din 12 mai 
1890 din lipsa surselor financiare suficiente21.

Carol Schmidt a fost deseori criticat pentru că în 
administrarea orașului s-a bazat, îndeosebi, pe evrei 
și pe ruși, susţinând interesele acestora. Situaţia este 
explicabilă, în condiţiile în care majoritatea domeni-
ilor economice ale orașului erau concentrate anume 
în mâinile acestora. Imaginea sa a fost umbrită, de 

20 Бессарабия: географический, исторический, статический, 
экономический, литературный сборник (под ред. П. 
Крушевана), Москва, 1903, p. 82.

21 Aлла Частина, „Взгляды архитекторов Александра Бер-
нардацци и Леопольда Шейдевандта на предполагаемое 
строительство драматического театра в городе Кишине-
ве в 1889-1890 гг.”, Analecta catholica, nr. III, 2007, Chiși-
nău, 2008, pp. 439-444.

asemenea, de viziunea prorusă a fiului său Alexandru 
Schmidt, primar al Chișinăului în 1917-1918, care 
s-a împotrivit unirii Basarabiei cu România.

În pofida celor menţionate, Carol Schmidt a dat 
dovadă de mult tact și diplomaţie în procesul de câr-
muire a orașului, a știut să-și utilizeze abilităţile pen-
tru a antrena persoane din diferite categorii sociale, 
cu diferite interese, în proiectele sale de moderniza-
re a orașului. Memorabilă este capacitatea sa de orga-
nizare, precum și punctualitatea, la care ţinea foarte 
mult; iar afirmaţia sa devenită celebră „Orașul sunt 
eu!” justifică intenţiile sale de a contribui sincer la 
transformarea capitalei într-un oraș modern atât ca 
aspect exterior, cât și ca aspect interior – prin îmbu-
nătăţirea condiţiilor de trai ale locuitorilor.

Contemporanii i-au apreciat pe deplin realizări-
le. Datorită implicării sale prodigioase în dezvoltarea 
instruirii în rândurile orășenilor, cu acordul minis-
trului Instruirii Publice emis în data de 5 decembrie 
1881, a fost permisă instalarea portretelor lui Carol 
Schmidt în sălile de recepţie ale școlilor populare 
din orașul Chișinău.

Schmidt a rămas în memoria contemporanilor, 
dar și în istoria orașului Chișinău ca o mare perso-
nalitate. Pavel Kuzminski aprecia că „orașul nostru 
n-a avut niciodată un primar ca neîntrecutul Carol 
Schmidt”22. Un portret mai detaliat al lui Carol Sch-
midt aparţine lui Pantelimon V. Sinadino (primar 
care i-a succedat la conducerea Chișinăului), inclus 
în lucrarea Наш Кишинев:

Câteva cuvinte despre C.A. Schmidt, care, timp 
de mai bine de 25 de ani (iar pentru istoria Chișinău-
lui acest termen este impunător), a fost primar al ora-
șului, care a apărut în formula actuală abia în 1812. 
C.A. Schmidt a fost ales în postul de primar al orașu-
lui pe când era un tânăr de treizeci de ani, care până la 
alegere lucrase anchetator judiciar. Probabil, în acele 
vremi el se deosebea de alţi semeni prin acele calităţi 
care sunt extrem de preţioase și folositoare pentru un 
activist public și aceste calităţi îl deosebeau radical de 
alţi locuitori nesemnificativi și incolori ai Chișinău-
lui din acele vremi. Mai întâi de toate, tânărul primar 
avea studii superioare juridice, pe când marea majo-
ritate a consilierilor nu beneficiaseră decât de o pre-
gătire școlară în condiţii casnice. Era foarte energic și 
demonstra o mare putere de muncă, ceea ce era foarte 
important, dacă ne amintim că Chișinăul la 1877 pre-

22 Pavel Kuzminski, „Amintirile unui moșneag basarabean”, 
Viața Basarabiei, nr. 9, 1934.

Foto 2. Bustul lui C. Schmidt. Vedere actuală
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zenta, în plin sens al cuvântului, un loc plin de mur-
dărie.23

P. Sinadino susţine că „oricare ar fi părerea despre 
Schmidt, trebuie să recunoaștem că, în persoana lui 
și pentru timpul lui, Chișinăul era unul dintre feri-
citele orașe din Rusia care aveau un asemenea repre-
zentant în fruntea Primăriei”24.

Fire tolerantă, Carol Schmidt se retrage de la 
conducerea orașului în septembrie 1903 în contex-
tul pogromului evreiesc (19-21 aprilie 1903) (care 
a avut un impact profund asupra primarului), pe-
rioadă în care casa sa a devenit loc de refugiu pen-
tru zeci de evrei. Ultimii ani din viaţă (a decedat în 
1928, la vârsta de 81 de ani) îi trăiește fiind implicat 
într-o serie de activităţi de binefacere. Ţinuta sa mo-
rală înaltă este confirmată și de dorinţa sa inclusă în 
testament, potrivit căreia Schmidt renunţa la ritualul 
somptuos al înmormântării și solicita ca banii colec-
taţi să fie oferiţi cantinelor orășenești pentru alimen-
taţia locuitorilor săraci25.

Carol Schmidt rămâne în istoria Chișinăului un 
primar modernizator, care, în perioada îndelungatei 
sale administrări, s-a ambiţionat să transforme ora-
șul dintr-un mic orășel de provincie într-un adevărat 
centru urban; el este, probabil, personalitatea care 
a contribuit în modul cel mai semnificativ la con-
strucţia capitalei noastre. Imaginea sa vie, comple-
tată de numeroasele sale realizări, s-a menţinut încă 
mult timp în memoria colectivă a orașului Chișinău. 

23 Пантелеймон Синадино, Наш Кишинев (1904-1906 гг.). 
Воспоминания, Кишинев, 1911.

24 Ibidem.
25 Вл. Тарнакин, Т. Соловьева, Бессарабские истории. 

Историко-краеведческие журналистcкие расследования, 
Chişinău: Pontos, 2011, p. 238.

Denumirea străzii pe care a locuit ilustrul primar de 
Chișinău a fost păstrată și în perioada interbelică, 
până în 194426.

După cum am remarcat deja, memoria noastră 
(individuală sau colectivă) este o memorie socială; ea 
evoluează în niște „cadre sociale” bine determinate. 
Altfel spus, în diferite contexte sociale sau politice, 
memoria colectivă poate deveni un instrument ideo-
logic și cultural de manevrare a individului sau a co-
munităţii.

De menţionat faptul că denumirile străzilor din 
orașul Chișinău s-au modificat în funcţie de regi-
mul politic aflat la guvernare. Altfel spus, denumirile 
străzilor au reprezentat simboluri comode și popula-
re, de care au uzat autorităţile politice în tendinţa lor 
de a-și legitima puterea și de a forma o conștiinţă po-
litică determinată printre locuitorii orașului27.

În asemenea condiţii complexe, strada ca spa-
ţiu public urban se transformă și devine pentru ori-
ce locuitor un loc al memoriei culturale, orice (re)
întâlnire cu orașul determinând nu numai retrăirea 
episoadelor din istorie, ci și amintirea imaginilor co-
lective de altădată. Constituind un veritabil loc al 
memoriei colective, strada își asumă un rol pivotant 
în cadrul orașului, ea contribuie la articularea spațiu-
lui cotidian cu spațiul memorial al trecutului. Toto-
dată, prin funcția culturală pe care o deține, strada 
reflectă imaginea societăţii și tipologia umană care 
locuiește, muncește și se recreează în orașul respectiv.

26 Ion Ţurcanu, „Chișinăul în 1940”, Patrimoniu, almanah de 
cultură istorică, nr. 1. Chișinău, 1990, p. 60.

27 Ludmila Coadă, „Dileme și tendinţe într-un oraș postsovie-
tic: Chișinăul în bătălia pentru viitor”, Identităţile Chișinău-
lui, vol. I, Chișinău, 2012, pp. 95-96.

Foto 3-4. Strada C. Schmidt (astăzi str. Mitropolit Varlaam) la etapa 
actuală



RÉSUMÉ

L’étude se propose de mettre en discussion un sujet 
concernant le symbolisme et la culture urbaine de l’espace 
public, ayant comme étude de cas la rue Carol Schmidt 
de Chisinau.

Comme la plupart de villes actuelles, Chisinau abon-
de en espaces symboliques qui en l’absence d’une recher-
che vigilante restent inconnus et inutilisés. Bâtiments, 
monuments, rues, restaurants, marchés, etc. ‒ peu d’en-
tre ces lieux symboliques, devenus de véritables « lieux 
de mémoire », sont connus par les chercheurs et surtout 
par les citadins. Parmi eux, la rue a une signification par-
ticulière. Intermédiaire entre les différents secteurs de la 
vie quotidienne, elle représente un parcours quotidien 
qui permet d’établir de nouvelles relations interpersonne-
lles, de favoriser l’échange d’informations, d’idées et d’ex-
périences. Un tel espace permet l’entrée de l’individu dans 
l’espace culturel de la communauté et fortifie son senti-
ment d’appartenance au groupe. Dans la rue l’individu 
est soumis à un processus de socialisation par lequel il de-

vient porteur de la mémoire, non seulement de celle indi-
viduelle mais aussi d’une mémoire collective, sociale.

La localisation de la mémoire dans l’espace, ou le tri-
omphe de la place sur le temps, comme considérait 
Michel de Certeau, se fait en commémorant une person-
nalité ou un événement en les transposant en objets ar-
chitecturaux ou symboliques spécifiques qui retracent le 
lien entre le passé, le présent et l’avenir.

Dans notre étude de cas, Carol Schmidt est le seul 
maire de Chisinau qui a eu l’honneur de se voir attribuer 
son nom à une rue de son vivant. Cet hommage public lui 
a été accordé parce que Carol Schmidt est connu comme 
le maire modernisateur qui au cours de sa longue admi-
nistration s’est efforcé de changer Chisinau d’une petite 
ville de province en un véritable centre urbain. Il est pro-
bablement la personnalité qui a contribué de la manière 
la plus significative à la construction moderne de notre 
capitale, et, pour cela, il mérite la mémoire de la postérité.

Foto 5-6. Strada C. Schmidt 1942 –2014. (Sursa: Old City Chisinau)


