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notițe SUbiective Pe MARgineA Unei Relicve 
obiective: AlbUMUl UnUi teAtRU ModeRn eURoPeAn 
lA cHișinăU, PAtRiMoniU Al bibliotecii nAționAle A 

RePUblicii MoldovA

Petru HADÂRCĂ,
Teatrul Național „Mihai Eminescu”

Rezumat: În cadrul cercetărilor referitoare la isto-
ria Teatrului românesc la Chișinău, în general, și 
la istoria construcției edificiului Teatrului Național 
„Mihai Eminescu”, în special, am întâlnit în fon-
durile Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova 
albumul Parallèle des principaux théâtres moder-
nes de l’Europe et des machines théâtrales françai-
ses, allemandes et anglaises, dessins par Clément 
Contant, architecte, anciens machiniste en chef du 
Théâtre Imperial de l’opéra, care conține planurile 
principalelor teatre moderne din Europa, editat la 
Paris, în 1859. Articolul expune în stilul unui eseu 
traseul unei investigații în care a fost verificată 
ipoteza că acest obiect bibliografic ar putea fi cel 
comandat de primarul Carol Schmidt, în anul 1889, 
în cadrul proiectului său de a construi un teatru 
modern european la Chișinău. Albumul este com-
parat cu ediția din 1842, expusă, în format digital, 
spre vizualizare pe pagina Bibliotecii Naționale din 
Franța. Această întâlnire bibliografică a subsemna-
tului cu o ediție de carte veche devine un prilej de 
reflecție asupra concepțiilor renascentiste despre 
lume: „Lumea este un teatru”, „Lumea este un vis” 
și „Lumea este o bibliotecă”.
Cuvinte-cheie: teatru, scenă, bibliotecă, bibliolo-
gie, istorie, memorie. 

Abstract: During the study on the history of the 
Romanian Theatre in Chisinau, in general, and the 
history of construction of the "Mihai Eminescu" 
National Theatre building, in particular, the author 
made a search in collections of the National Library 
of the Republic of Moldova. The album “Parallèle 
des principaux théâtres modernes de l’Europe et 
des machines théâtrales françaises, allemandes et 
anglaises, dessins par Clément Contant, architecte, 
anciens machiniste en chef du Théâtre Imperial 
de l’Opéra” , published in Paris in 1859, has at-
tracted his attention. The book contains the plans 
of the main modern theaters in Europe. The article 
written in essay form exhibits the route of author’s 
investigation with the hypothesis that the city mayor 
Carol Schmidt could order this object in 1889, as 
a part of his project to build a modern European 
theatre in Chisinau. Author compares this album 
with previous edition of 1842, exhibited, in digital 
form on the National Library of France’s electronic 
page. This bibliographic meeting with an old book 
gives the opportunity to reflect about the world in 
the light of Renaissance conceptions: "The whole 
world - theater", "The world is a dream" and "The 
world is a library".
Keywords: theater, library, book research, history, 
memory.

Czu 821.135.1-4
Czu 098(084)
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„Pentru că lumea rămâne o scenă și pentru că hora rolurilor continuă, dincolo de reflecțiile 
dispersate și de discuțiile la obiect, se încheagă, se impune și va exista veșnic o unică și 
emblematică propoziție: Totus mundus agit histrionem”.

(George Banu, Shakespeare, lumea-i un teatru) 
„Biblioteca o să dureze mai departe: iluminată, solitară, infinită, inutilă, incoruptibilă, 
secretă. 
Am spus infinită. 
Nu am intrapolat acest adjectiv dintr-un obiect retoric; nu este ilogic să gândești că lumea 
este infinită”. 

(Jorge Luis Borges, biblioteca babel)

Lumea este un teatru și teatrul este o 
lume – în acest univers respir, mă 

mișc, uneori mă agit, sper, uneori cad în 
disperare, în acest teatru-lume mi-am cres-
cut copiii și am iubit femei, m-am îndră-
gostit de autori, de personaje și de actori, 
am iubit, am urât, am dat viață și am ucis 
personaje, autori și texte, în această lume-
teatru am luptat, am investit încredere și am 
învestit cu putere actori politici în mai mul-
te spectacole zgomotoase și dezgustătoare, 
regizate de păpușari perverși, am jucat ro-
luri de cobai și de păpuși electorale arunca-
te în întunericul deziluziilor și al disperării, 
dar undeva s-a aprins din nou un reflector 
și iarăși scena a iradiat în lumină, și iarăși 
bătăile de aripi ale unui înger al speranței 
răsună puternic, și inima continuă să bată, 
și eu continui jocul, împreună cu ai mei: ac-
tori și regizori, rude și prieteni, jocul nu se 
sfârșește niciodată atâta timp cât lumea este 
însuflețită... 

Nu mai țin minte când lumea a început 
să funcționeze și am început s-o trăiesc, s-o 
înțeleg și s-o simt cu toate fibrele tactile și 
cerebrale ca pe un teatru. Mi se părea că 
o astfel de percepție este firească, intrin-
secă conștiinței umane. Credeam că, ase-
menea mie, la maturitate fiecare începe să 
conștientizeze lumea anume astfel, nu mă 
gândisem că lumea ar putea fi citită și trăită 
altfel, de exemplu, ca o Bibliotecă...

Expresia „Lumea este un teatru” am des-
coperit-o ca pe o definiție de manual, fiind 
student la facultate, la Școala Superioară 
de Teatru „Șciukin” de la Moscova, când în 
virtutea curriculumului, eram obligați să 
învățăm și să explicăm diverse subiecte la 
disciplinele de specialitate. Era una dintre 

nenumăratele informații complexe și so-
fisticate care ne-au invadat ca o avalanșă 
în anul întâi de studii și pe care trebuia 
să le asimilăm, să le pătrundem sensul în 
limba rusă, limbă pe care o vorbeam și o 
înțelegeam cu dificultate. Pe atunci expresia 
„Lumea este un teatru” rămânea o frază, un 
dicton ce revenea în manualele de istorie 
a teatrului, accentuând importanța acestei 
viziuni despre lume de la greci, romani, re-
descoperită în Renaștere, idee formatoare 
și fondatoare pentru spiritul european. Și 
tot atunci, fără a ști prea bine să înotăm, 
ne-am aruncat în oceanul Shakespeare, un 
Shakespeare încâlcit și rătăcit în labirintul 
unor traduceri în limba rusă, în „limba 
moldovenească”, în limba română (noroc 
de librăriile „Drujba”). În timp, nici nu am 
observat cum textele încifrate, pe care le re-
petam formal, s-au umplut picătură cu pi-
cătură: din experiențele personale, din lec-
turi, din viața celor din jur amestecată cu a 
noastră, au prins consistență, deschizându-
ne noi perspective și universuri de sensuri 
și de semnificare. Nici nu am observat când 
am început să-mi trăiesc viața în această 
lume care este un teatru și în teatrul care, 
la rândul său, este o lume. Și la fel de firesc 
și inconștient oarecum, în această lume a 
intervenit Biblioteca, de fapt, era mereu în 
lume, dar nu-i conștientizam existența.

Explorând lumea teatrului, în dorința 
de a-i recupera memoria, în speranța de 
a găsi fragmente dintr-o istorie pierdută a 
acestuia, am intrat, bineînțeles, în bibliote-
cile publice, în arhive, în podurile cu amin-
tiri prăfuite ale martorilor, în speranța de 
a găsi texte în care se păstrează informații 
despre evenimentele fondatoare ale teatru-
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de adevăr. De fapt, căutam un nume, nu-
mele celui care a proiectat edificiul actual al 
Teatrului Național „Mihai Eminescu” din 
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 79, căutam 
numele unui arhitect. Căutările subsemna-
tului s-au întins pe parcursul mai multor 
ani. Nu puteam să nu mă identific uneori 
cu Guglielmo, personajul creat de Umber-
to Eco în Numele trandafirului. Lumea mea 
tot teatru era. Dar, între timp, în ecuația 
lumii mele s-a strecurat și imaginea Bibli-
otecii: expresia unei metafore ca figură de 
stil a început să prindă corp și mișcare, a 
început treptat să prindă viață, pe care am 
început s-o trăiesc ca pe o experiență per-
sonală, m-am surprins că încep să percep 
Teatrul ca pe o Bibliotecă, am început să 
mă mișc prin Teatru ca printr-o Bibliotecă. 
Ca să reconstitui istoria Teatrului Național 
românesc din Chișinău din perioada Ro-
mâniei Mari a trebuit să parcurg labirintu-
rile memoriei, să răsfoiesc cărți și dosare, să 
trăiesc experiența căutării și a pașilor făcuți 
pe urmele lăsate de alții: un text relevant te 
trimite la altul, care la rândul său nu este 
capătul drumului, ci un semn de unde se 
revelează o altă țintă… și drumul continuă. 
Ca să recuperez, să refac lumea teatrului a 
trebuit să fiu personajul borgesian: „A tre-
buit consultată în mod preventiv cartea B 
care indică locul lui A; pentru a localiza 
cartea B trebuie consultată înainte cartea C 
și așa până la nesfârșit...”1. Bineînțeles, eram 
în căutarea informației ascunse între co-
pertele cărților și dosarelor, dar Biblioteca 
mi-a oferit o revelație neașteptată. 

Totul s-a întâmplat la Biblioteca Nați-
onală a Republicii Moldova. De regulă, re-
curg la cataloagele on-line, deosebit de sa-
tisfăcut de faptul că datorită tehnologiilor 
moderne economisim timp (altfel, proba-
bil, nu aș fi putut să mă ocup din când în 
când și de aceste cercetări) și avem acces la 
atâtea lucruri. Totuși, dinozaurul din mine 
mă readuce adesea pe cărările vechi, cu-
noscute din tinerețe, la fișierele din lădițele 
cataloagelor tradiționale. Savurând și acest 
proces, trecând printre degete fișă după 
fișă, găsesc un titlu, în limba franceză, care 
mi s-a părut interesant (fiind, mai nou, pre-
ocupat de ideea reconstrucției teatrului): 

Parallèle des principaux théâtres modernes 
de l’Europe et des machines théâtrales. Fișa 
catalogului, completată în modul specific 
perioadei sovietice, cu unele detalii în lim-
ba rusă, m-a lăsat să înțeleg că e un volum 
editat la mijlocul secolului al XX-lea. Com-
pletez fișa de cerere și aștept. A durat ceva 
mai mult ca de obicei. În sfârșit, custodele 
Sălii de artă se apropie cu un album volu-
minos, de formatul unui ziar tradițional 
(A2), între coperte cartonate, iar după titlul 
scris pe cotor am presupus că e mai vechi 
decât mă așteptasem. Doamna și-a cerut 
scuze pentru întârziere, explicându-mi că 
am fost primul care a solicitat acest volum. 
Mare mi-a fost surpriza când, deschizân-
du-l, am văzut indicat anul – 1859, iar în 
interior, planurile celor mai mari teatre eu-
ropene, cu titlul tipărit frumos cu o grafică 
specifică secolului al XIX-lea: Parallèle des 
principaux théâtres modernes de l’Europe et 
des machines théâtrales françaises, alleman-
des et anglaises, dessins par Clément Con-
tant, architecte, anciens machiniste en chef 
du Théâtre Imperial de l’opéra (O paralelă a 
principalelor teatre moderne din Europa și 
ale dispozitivelor/mașinilor scenice franceze, 
germane și engleze, desene de Clément Con-
tant, arhitect, fost mașinist-șef al Teatrului 
Imperial de Operă). Era o carte de antica-
riat. Am devenit nespus de curios: să pot 
răsfoi o lucrare de specialitate, elaborată 
de un expert în domeniul construcțiilor 
teatrelor și al mânuirii dispozitivelor sceni-
ce de la mijlocul secolului al XIX-lea! Am 
întors primele pagini, în fața mea se con-
turau rând pe rând planurile, secțiunile 
longitudinale și transversale, fațadele ma-
rilor teatre europene: Grand-Opéra, Salle 
Favart (Opéra-Comique), Salle Ventadourt 
(Italiens) din Paris; Théâtre de Sa Majesté, 
Covent-Garden, Drury-Lane din Londra, 
urmate de teatre din Sankt Petersburg: 
Grand-Théâtre, Théâtre Alexandra și din 
Madrid: Théâtre royale d’Oriente și altele. 
În timp ce ochii încercau să cuprindă cât 
mai multe elemente ale desenelor executate 
cu multă migală, mintea era asaltată de un 
gând insistent: „El e! Oare chiar el să fie?!”. 
Personajul care prindea contur din acest 
volum de carte veche a făcut parte când-
va dintr-un spectacol parțial visat, parțial 



M
o

ștenire culturală. V
alo

ri b
ib

lio
file

55

M
agazin b

ib
liologic  nr. 3

-4
 | 2019

regizat, parțial jucat de un alt actor, în alte 
timpuri! Intuiția îmi șoptea că acest album, 
pe care îl răsfoiam în Sala de arte a Bibliote-
cii Naționale, ar fi putut face parte din tea-
trul unei lumi și din lumea unui teatru ni-
ciodată construit, dar visat pentru Chișinău 
de către primarul Carol Schmidt.

În anii ’90 ai secolului al XIX-lea, pri-
marul Carol Schmidt a depus eforturi 
imense pentru modernizarea Chișinăului. 
Printre planurile sale se număra și cel al 
construcției unui teatru modern european. 
Cititorul interesat sau curios poate afla mai 
multe detalii despre acest proiect din volu-
mul de documente pus la dispoziție de Ion 
Varta și Tatiana Varta, apărut la Editura 
Cartier, în 20142. Lucrasem cu acest volum, 
din care m-au interesat în mod deosebit 
informațiile oficiale exacte referitoare la în-
căperile în care se dădeau reprezentații tea-
trale la Chișinău, construcția lor, numărul 
de locuri, condițiile de muncă, dimensiuni-
le și, bineînțeles, evenimentele nefaste, cum 
ar fi incendiile. Am considerat deosebit de 
prețioase scrisorile arhitecților, în special 
cea a lui Bernardazzi, despre criteriile și 
standardele recunoscute în epocă pentru 
un teatru modern european. Printre aceste 
documente se numără și o cerere (ANRM, 
fond 78, inv. 1, d. 182, f. 86, 93)3 semnată 
de C. Schmidt, în data de 30 ianuarie 1890, 
prin care solicită Upravei orășenești (pri-
măriei) să achiziționeze în „proprietatea 
orașului” Planurile Marilor Teatre Euro-
pene, pe care primarul le comandase de la 
Biroul de Arhitectură Ernst Wasmuth din 
Berlin, în vederea documentării pentru ela-
borarea proiectelor de construcție a unui 
teatru la Chișinău. Era un document prin-
tre altele: procese-verbale de la ședințele 
Upravei orășenești, corespondența purtată 
de Carol Schmidt cu arhitecți (C.O. Gasket, 
Gr.S. Lozinski, C.O. Curcovski, L.I. Schei-
devandt, V.N. Țâganco, G.F. Lonski și Al.O. 
Bernardazzi) și cu primari din alte orașe ale 
Imperiului Rus (Rostov-pe-Don, Tagan-
rog, Harkov, Sevastopol, Simferopol, Kerci, 
Ekaterinoslavsk, Elizavetgrask, Nicolae-
vsk), despre teatrele municipale și despre 
raporturile juridice cu administrația etc. În 
contextul documentelor, cererea era o do-
vadă a meticulozității și stilului managerial 

care-l caracterizau pe Carol Schmidt: rigu-
rozitatea documentării, insistența de a avea 
informații autentice de la sursă, adică din 
Europa, de acolo unde s-a format și s-a im-
pus bogata și fascinanta tradiție a teatrului. 

Acum însă, albumul Parallèle des prin-
cipaux théâtres modernes de l’Europe et 
des machines théâtrales, care-mi acaparase 
întreaga atenție și imaginație, m-a forțat 
să revin la acea cerere, trecută cu vederea 
printre alte hârtii. Documentul este urmat 
de o adeverință – „spravca”, din 1 aprilie 
1890, prin care se confirmă achitarea su-
mei solicitate, 144 de mărci, care valorau 65 
de ruble și 31 de copeici, pentru „planurile 
marilor teatre europene”4. O dovadă în plus 
că planurile au ajuns la Chișinău, dar insufi-
cientă pentru a certifica identitatea cu volu-
mul ieșit la iveală în bibliotecă. Bineînțeles, 
am pășit pragul Arhivei Naționale din Re-
publica Moldova, am comandat din fondul 
78, inventarul 1, dosarul 182 și aștept o săp-
tămână, conform regulamentului. 

Între timp, imaginația mea construia 
un teatru, spectacolul unui teatru în care 
personajul principal, primarul, visează să 
construiască un teatru, iar imaginile acelui 
teatru visat sunt chiar aici, în Sala de arte a 
Bibliotecii Naționale... Totuși, am nevoie de 
un fir de legătură, documentul care să con-
firme intuiția mea... Și dacă nu am drepta-
te și nu găsesc nimic? Rămâne imaginația, 
visul și o minunată ediție bibliografică. 
M-am aplecat din nou asupra acestui vo-
lum: conținutul lui devenea valoros nu 
pentru informația pe care intenționau să 
o transmită autorul și editorul (arhitectu-
ra acestor teatre este cunoscută și tratată 
într-o mulțime de studii de specialitate), 
volumul are valoare în sine, ca obiect bi-
bliografic, deosebit de prețios prin detaliile 
sale formale. Iată-mă intrând în pielea unui 
nou personaj, cea a bibliologului. Pipăi ca-
litatea foilor și examinez cu atenție fiecare 
înscris. Pe copertă, imediat după titlu, mai 
este indicat un autor: Texte par Joseph de Fi-
lippi (Text de Joseph de Filippi). Deși titlul 
promite și un text explicativ, acesta lipsește. 
Tot pe copertă e indicat faptul că lucra-
rea este constituită din două părți: prima 
conține teatrele și anume planuri, secțiuni 
și fațade realizate la scara cinci milimetri 
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canismele scenice la scara un centimetru 
pentru un metru. Verific: corpul volumului 
conține doar prima parte, planurile execu-
tate în creion; în unele cazuri, în special la 
secțiunile longitudinale sau transversale, 
autorul a utilizat tehnica grafică a miniatu-
rilor, ilustrând ornamentele de interior în 
cele mai mici detalii. Partea a doua lipsește. 
Informația despre editor lipsește, în schimb, 
este indicată modalitatea de distribuire: Li-
vraison Paris, A. Lévy Fils, libraire, 29, rue 
de Seine, 1859. 

Pe forzațul primei coperte este lista tea-
trelor ce se regăsesc în cuprinsul volumului: 
Paris: Grand-Opéra, Salle Favart (Opéra-
Comique), Salle Ventadourt (Italiens); 
Versailles: Opéra (du château); Marseille: 
Grand-Théâtre, Bordeaux Grand-Théâtre, 
Strasbourg și Anvers Théâtre; Londres: 
Théâtre de Sa Majesté, Covent-Garden, 
Drury-Lane; Berlin: Opéra, Nouveau Théa-
tre; Hambourg: Théâtre de la ville; Muni-
ch: Théâtre Royal; Vienne: Opéra italien; 
Carlsruhe: Théâtre de la Cour; Mayence: 
Théâtre Royal; Darmstadt: Théâtre Ducal; 
Saint-Petersbourg: Grand-Théâtre, Théâtre 
Alexandra; Copenhague: Théâtre Royal; 
Milan: Théâtre de la Scala; Naple: Théâtre 
Saint-Charles; Turin: Théâtre Royal; Ge-
nes: Théâtre Carlo Felice; Parme: Théâtre 
ducal; Reggio: Nouveau; Madrid: Théâtre 
royale d’Oriente. În total 30 de teatre, cele 
mai mari din Europa. Observ faptul că une-
le dintre ele sunt prezentate cu planurile 
vechi și planurile noi după reconstrucție. 
De exemplu, pentru Teatrul din Lyon 
sunt planurile vechi și cele noi de după 
reconstrucția acestuia din 1842. Și pentru 
Covent-Garden din Londra sunt desena-
te planurile teatrului vechi, de până la in-
cendiul din 1856, și cele noi, după care a 
fost reconstruit în anii 1857-1858. Detalii 
importante, care ne ajută să reconstituim 
modul în care era organizată nu numai ac-
tivitatea de reconstrucție a unui teatru, ci 
și circuitul informației, acest album editat 
la 1859 disemina deja o informație despre 
activități produse foarte recent. 

În curiozitatea mea de a afla mai multe 
despre „arhitectul și mașinistul-șef al Ope-
rei Imperiale din Paris, Clément Contant” 

și despre celălalt autor, Joseph de Filippi, ce 
promitea comentariile, am recurs la motoa-
rele de căutare pe internet. Și aici am trăit o 
altă experiență extraordinară: numai cu un 
click mi s-au deschis ușile spre o altă mare 
bibliotecă – Biblioteca Națională a Franței, 
care în spațiul virtual Gallica oferă cititori-
lor din toată lumea acces gratuit la o serie 
de surse bibliografice (mă gândesc la Gugli-
elmo lui Eco, o fi avut și el aceleași emoții 
când i s-a deschis ușa de la încăperea secre-
tă din biblioteca abației?). Pe rafturile aces-
tei biblioteci digitale am descoperit o ediție 
anterioară volumului pe care îl deține Bibli-
oteca Națională de la Chișinău, o ediție din 
1842, care, după toate indiciile, pare să fie 
și prima. Bineînțeles, l-am răsfoit pentru a 
face comparație între cele două obiecte bi-
bliografice, unul virtual și altul chiar în fața 
mea.

Titlul este același: Parallèle des princi-
paux théâtres modernes de l’Europe et des 
machines théâtrales. Françaises, alleman-
des et anglaises, însă informația despre 
autor diferă. Semnează numai Clément 
Contant, care avea un alt statut: ARCHI-
TECTE ET MACHINISTE EN CHEF DE 
L’ACADEMIE ROYALE DE  MUSIQUE, 
deci era arhitect și mașinist-șef al Acade-
miei Regale de Muzică. Denumirea funcției 
deținute de Clément Contant indică asu-
pra schimbărilor politice care se produc în 
Franța în secolul al XIX-lea: în 1842 țara era 
condusă de un regim monarhist (monar-
hia din iulie 1830-1848), iar pe copertă, cu 
caractere speciale, e menționată dedicația 
Dédiè au Roi, adică „se dedică Regelui”, o 
cutumă pentru edițiile „oficiale”, publicate 
sub patronaj regal. În ediția din 1859, auto-
rul se identifică deja drept „fost mașinist-
șef ”, iar teatrul își schimbă și el emblema, 
devine „Teatru Imperial” (al doilea Impe-
riu Francez, 1852-1870). Următoarea filă a 
ediției din 1842 este rezervată integral tex-
tului propriu-zis al dedicației, care începe 
tradițional cu adresarea „Sire”. Autorul își 
exprimă recunoștința față de gestul monar-
hului de a susține editarea acestei lucrări, 
menționând importanța ei națională și 
internațională: „La haute protection dont 
Votre Majesté a bien voulu honoré la publi-
cation du Parallèle des principaux théâtres 
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modernes de l’Europe sera au yeux des ar-
tiste nationaux et étrangers une nouvel-
le preuve de l’appui et de la bienveillance 
éclairé que Votre Majesté daigne acorder 
à tout ce qui tend au developpements de 
la science et des beaux-arts” (trad.: Înalta 
protecție prin care Majestatea Voastră a bi-
nevoit să onoreze publicarea acestei Parale-
le între principalele teatre moderne ale Eu-
ropei va fi în ochii artiștilor naționali și din 
străinătate ca o nouă dovadă a sprijinului și 
a bunăvoinței luminate pe care Majestatea 
Voastră binevoiește s-o acorde tuturor celor 
care tind la dezvoltarea științelor și a artelor 
frumoase). Se argumentează și necesitatea 
publicării celei de a doua părți, care conține 
instalațiile scenice utilizate în Franța, Ger-
mania și Anglia: „arta materială a teatrelor 
a însoțit progresul artei decorative de la în-
ceputul secolului al XIX-lea”, de aceea este 
absolut necesar să fie „răspândite cât mai 
larg cunoștințele atât de necesare montării 
unor opere, compoziții coregrafice și dra-
matice”. Dedicația se încheie cu reverențele 
repetate, obligatorii în asemenea context: 
„Votre Majesté, en agréant la dédicace de 
cette ouvrage comble tous mes voeux; et si 
mon éspoir est rempli, si mes travaux sont 
un jour appreciés, si le succès les couronne, 
c’est surtout à cette faveur signalée que je le 
devrai. Je suis avec le plus profonds réspect, 
Sire, de Votre Majesté le très-humble et 
très-obéissant serviteur” (trad. n.: Majesta-
tea Voastră,  acceptarea  dedicației acestei 
lucrări împlinește toate dorințele mele; și 
dacă speranța mea e plină, dacă lucrările 
mele vor fi într-o bună zi recunoscute, dacă 
succesul le va încununa, voi datora acest 
fapt în special acestui favor menționat. Cu 
cel mai profund respect, Sire, al Majestății 
Voastre, preaumil și preaascultător supus). 

Din  acest text scurt, ritualic și tipic 
pentru epocă, formalizat în fraze devenite 
clișeu, ies în evidență mizele demersului 
auctorial-editorial: 

• a pune la dispoziția „artiştilor  naționali 
și de peste hotare” un instrument de lucru 
indispensabil pentru activitatea teatrelor; 

• a difuza o informație solicitată pe piață;  
• a recunoaşte contribuția autorului la 

dezvoltarea științei și artelor.
Această ediție din 1842, pe care am avut 

posibilitatea s-o consultăm on-line pe si-
te-ul Bibliotecii Naționale din Franța, este 
mai generoasă în informație, datorită unui 
„Aviz al editorilor” publicat pe prima pagi-
nă5. În acest text sunt expuse condițiile de 
editare a lucrării și argumentele determi-
nante pentru editori: noutatea și interesul 
profesionist, „le double avantage de nou-
veauté et de spécialité”. Decizia de a reuni 
cu ajutorul „artiștilor inteligenți” într-un 
singur volum  „monumente separate” și de 
„a compara diferite mașini scenice utiliza-
te în statele Europei” are scopul de a crea 
un sistem din cele mai bune existente până 
acum. Editorii mizează pe faptul că toți cei 
care se ocupă de teatru, în țară și peste ho-
tare, vor fi interesați de acest volum, care 
„nu este unul speculativ”, ci se dorește a fi 
„în serviciul prietenilor teatrului”. În acest 
argument editorial, se face referință la pro-
cesul laborios care a necesitat „timp, răb-
dare, o lungă, inteligentă și migăloasă ac-
tivitate de studiere pentru a realiza aceas-
tă lucrare imensă”. Ideea a avut din start 
consimțământul și încurajarea morală din 
partea tuturor „domnilor arhitecți și pictori 
decoratori”, convinși de importanța inova-
toare a unei astfel de lucrări în contextul în 
care „arta a atins cel mai înalt nivel și recur-
ge la cele mai noi idei”. Editorii au contat și 
pe un potențial cumpărător: „les hommes 
opulents et celle des artistes” – oamenii 
bogați și artiștii, de aceea au fost dispuși „să 
facă orice sacrificiu” pentru ca lucrarea să 
apară în cele mai bune condiții „pour don-
ner la pompe et le soin indispensable à cette 
ouvrage unique” („oferind fastul și calitățile 
indispensabile unei lucrări unice”), care se 
distinge prin „gust și calități științifice”, 
care pretinde a fi „un obiect de lux și de uti-
litate” în același timp. Urmează prezentarea 
amănunțită a proiectului editorial, model 
de marketing specific secolului al XIX-lea, 
când se practica pe larg subscripția, o vari-
antă a abonamentelor contemporane, când 
plata poate fi făcută și în avans sau la fieca-
re livrare, ceea ce oferea posibilitatea unor 
reduceri. Astfel, primul volum, Les théâtres 
modernes de l’Europe, era prevăzut să con-
stituie un „minunat volum in-folio compus 
din 120 de planșe, gravate de artiștii noștri 
cei mai dibaci și însoțite de un text expli-
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era fixat la 120 de franci, pentru ceilalți – 
150 de franci6. Un alt detaliu interesant al 
practicii editorial-manageriale de atunci 
este faptul că volumul „a fost divizat în 12 
livrări”, ce urmau să apară timp de 15 zile 
începând cu 1 iulie, lucrarea urmând a fi 
terminată pe 20 august 1840, prin urma-
re, a fost distribuit în fascicule, asemenea 
edițiilor periodice sau, cum se numeau pe 
atunci, „în foileton”. Acel prim album a fost 
tipărit la „Imprimerie de H. Fournier et 
comp., rue de Seine, 14”, așa cum este indi-
cat imediat după lista librăriilor din Franța 
și din orașele din străinătate de unde putea 
fi achiziționat. 

Răsfoiesc planșele-pagini pe ecranul 
calculatorului, din păcate, textele expli-
cative lipsesc și în această ediție. Revin la 
imagini, executate de mâna lui Contant sau 
a unor artiști supravegheați de el: aceste 
desene emană o atmosferă aparte, fiecare 
linie, fiecare trăsătură de condei păstrează 
atenția și încordarea celui care le-a trasat. 
Mă opresc fascinat asupra unor detalii de 
la secțiunile longitudinale, autorul a avut 
grijă să reprezinte cu fidelitate cele mai 
minuscule detalii de decorațiuni interioa-
re, luxul și opulența, trăsături distinctive 
ale teatrului à l’italienne. Încerc să măresc 
imaginea, dar contururile se șterg. Ce mi-
nunat totuși că avem o ediție nu virtuală, ci 
reală în Biblioteca noastră Națională. Caut 
Opera de la Versaille, secțiune transversa-
lă: „E nemaipomenit!”. Îmi trebuie o lupă, 
măresc imaginea: cu tușe subțiri și fine sunt 
desenate până și cristalele candelabrelor, 
ornamentele în arabesc ale lojilor, faldurile 
draperiilor! 

/Legenda foto/ Secțiune transversală a 
Teatrului de Operă de la Castelul Versail-
les (după restaurare), Parallèle des princi-
paux théâtres modernes de l’Europe et des 
machines théâtrales françaises, allemandes 
et anglaises, dessins par Clément Contant, 
architecte, anciens machiniste en chef du 
Théâtre Imperial de l’opéra, 1859 (O paralelă 
a principalelor teatre moderne din Europa și 
ale dispozitivelor/mașinilor scenice franceze, 
germane și engleze, desene de Clément Con-
tant, arhitect, fost mașinist-șef al Teatrului 
Imperial de Operă). Fondurile Bibliotecii 

Naționale a Republicii Moldova.

 

Ediția din 1859 are meritul de a veni cu 
planuri noi ale teatrelor reconstruite în cei 
aproape douăzeci de ani de la prima publi-
care în fascicule din 1840. Savurez această 
minune bibliografică ieșită atât de surprin-
zător în calea mea, această carte devenită 
personajul unui spectacol pe care am avut 
impresia că l-aș regiza... Oare? Poate, lucru-
rile stau tocmai invers. Oare nu sunt și eu 
un personaj din spectacolul unei lumi re-
gizate de o mână invizibilă? Un Guglielmo 
în căutare de probe și semne, în Biblioteca 
Abației numită Chișinău...  

Revin la Arhivele Naționale. În sfârșit, 
deschid cu încordare mult râvnitul dosar 
182, fondul  78, inventarul 1: iată demersul 
lui Carol Schmidt către primarii orașelor 
din Rusia, înregistrat probabil de un se-
cretar, iată cum arată semnătura primaru-
lui, răsfoiesc câteva file notate cu creionul, 
sunt niște procese-verbale, iată și scrisoarea 
lungă, detaliată, semnată de Al.O. Bernar-
dazzi, scrisă cu cerneală neagră, cu litere 
mărunte, rotunjite, așternute în rânduri 
îngrijite ca mărgelușele, mai multe telegra-
me, scrisori de răspuns cu antetul primă-
riilor din orașele Imperiului Rus. Dintre 
filele dosarului începe să prindă contur și 
să respire teatrul unei lumi demult apuse, 
este un alt ritm de viață, cel al mâinii care 
desenează literele pe hârtie, cel al scrierii 
unei scrisori și al amânării ei pe mai târ-
ziu, o altă atitudine și o altă manieră de a 
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comunica: „Милостивый Государь, Карл 
Александрович, я имел честь получить 
от вас...”. Nume de arhitecți, primari, con-
silieri și dintre toate – figura lui Carol Sch-
midt, acest personaj care printre rapoarte, 
plângeri, scrisori, procese-verbale, discuții 
și instrucțiuni, decizii despre condițiile igi-
enice, despre necesitatea aprovizionării cu 
apă, cu vaccinuri, cu alimente, cu lemne 
de foc, despre pavarea străzilor din oraș, 
despre combaterea filoxerei viței-de-vie, 
despre școli și aziluri, despre infractori etc., 
printre toate aceste probleme stringente, 
nu doar visează, ci și întreprinde acțiuni 
concrete ca să construiască un „Teatru ade-
vărat” – „podoabă a orașului” la Chișinău. 
Eforturile sale s-au înscris pe o perioadă 
de mai bine de un deceniu, documentele 
datează din anul 1888 până în 1900, când 
a fost inaugurat Auditoriul Pușkin. Ajung 
aproape de sfârșitul dosarului, între file este 
prinsă o factură în limba germană: ARCHI-
TEKTUR BUCHHANDLUNG – ERNST 
WASMUTH BERLIN, din 31 decembrie 
1889. Mai jos, cu litere de mână e trecut: 
Contant, Parallèle des principaux théâtres 
modernes de l’Europe, în colonița „debit” M 
144. Asta era! Exact ce căutam! Pe o factură 
cu litere germane – un titlu francez la care 
speram.  

Mă bucur că în factură e trecut autorul 
și titlul și că acestea se potrivesc cu volu-
mul din Biblioteca Națională. De notat, 
„architektur buchhandlung” ar însemna 
„librărie de arhitectură” și nu „un birou 
al arhitecților”, așa cum e specificat în cele 
două documente sus-citate, redactate în 
limba rusă. Se pare că piesele de puzzle sunt 
toate. Șansele ca albumul din fondurile bi-
bliotecii să fie tocmai cel pe care l-a coman-
dat Carol Schmidt, atunci când a visat să 
construiască un Teatru Modern European 

la Chișinău sunt mari, dar nu sută la sută. 
Ar fi putut ajunge în Chișinău două 

exemplare ale aceleiași ediții? Îndoielile și 
întrebarea  sunt justificate, întrucât cartea 
mai are un semn pe ea, și anume o aplicație 
ca o ștampilă asemănătoare cu un timbru, ce 
reprezintă un blazon nobiliar și mențiunea 
„Даръ графа М.М. Толстого” (donație 
din partea contelui M.M. Tolstoi). Prin ur-
mare, o nouă pistă de cercetare...  „Conte-
le M.M. Tolstoi a fost un activ și influent 
om de stat, deputat în Duma de la Odessa, 
timp de zece ani a fost directorul Teatrului 
nou din Odessa...” – este prima informație 
citită în regim de urgență, selectată din Go-
ogle. Și aici mă opresc. Personajul meu ar 
trebui să intre într-o nouă piesă, să înceapă 
un nou spectacol, dar se pare că va fi un alt 
actor distribuit în rol. Îmi scot costumul și 
masca de bibliolog. Aventura mea se înche-
ie aici, dar nu este capătul drumului, tea-
trul nu se oprește, lumea-biblioteca e vie, 
se mișcă, respiră, funcționează.  Sper, sunt 
convins că un specialist adevărat își va asu-
ma acest rol și va face cercetări academice 
cu instrumente savante asupra acestei ope-
re bibliografice din patrimoniul Bibliotecii 
Naționale. Și spectacolul va continua. 

Totus mundus agit histrionem – Lumea 
aceasta funcționează teatral. Shakespeare a 
ales ca aceste cuvinte să fie scrise pe fron-
tispiciul Teatrului său Globe. Un incendiu 
a distrus edificiul, dar teatrul a rămas, la 
fel cum au rămas urmele și semnele lăsate 
de biblioteca incendiată în romanul Nume-
le trandafirului. Lumea este un teatru, dar 
pentru ca acesta să fie în continuă mișcare 
este indispensabilă memoria, mai bine zis, 
un circuit continuu al acestei memorii asi-
gurat prin Bibliotecă. Fără această Bibliote-
că nu am avea din ce face Teatru. Teatrul 
Globe a ars și a rămas doar în visul celor 
care au fost aievea la spectacole, el a deve-
nit memorie, el a devenit Bibliotecă. La fel 
ca personajul Guglielmo, un personaj din 
visul unui scriitor, Umberto Eco, care au 
devenit Bibliotecă, ambii – și autorul care a 
trăit aievea, și personajul care s-a conturat 
din vis. Lumea este vis – o altă idee răspân-
dită de umaniștii Renașterii. Cine o pune la 
îndoială, să vină la Biblioteca Națională din 
Chișinău, aici, la Sala de arte, să comande 
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modernes de l’Europe et des machines 
théâtrales françaises, allemandes et anglai-
ses, dessins par Clément Contant, architecte, 
anciens machiniste en chef du Théâtre Im-
perial de l’opéra, 1859, un obiect real, pal-
pabil și vizibil, dovadă obiectivă că visul a 
fost real, un primar de Chișinău, Carol Sch-
midt, a visat la un teatru modern european 
pentru Chișinău, teatrul n-a fost construit, 
dar ideea de Teatru, visul unui Teatru ade-
vărat a continuat. Au visat la un Teatru ade-
vărat intelectualii din perioada interbelică 
și, asemenea lui Carol Schmidt, nu numai 
au visat, ci au luat măsuri reale pentru a-l 
construi. Au reușit în parte. Prin efortul lor 
în Chișinău s-a construit actuala clădire 
a Teatrului Național, care în perioada so-
vietică era prezentată drept o construcție a 
arhitecților ruși. Când am intrat în biblio-
tecă, asta căutam, de fapt, adevărul despre 
construcția acestui teatru. Iar Biblioteca 
mi-a dezvăluit urme. Și eu, actorul întrupat 
în personaj de bibliolog, am pășit pe aces-
te urme. Dacă există un Teatru, trebuie să 
existe cineva care l-a proiectat, cineva care 
l-a visat. „Dacă există amprenta, trebuie 
să fi fost cineva care a lăsat-o. (...) Dar nu 
întotdeauna o amprentă are aceeași formă 
cu corpul care a produs-o și nu ia naștere 
întotdeauna din presiunea unui corp. Une-
ori redă impresia pe care un corp a lăsat-o 
în mintea noastră, este amprenta unei idei. 

Ideea este semn al lucrurilor și imaginea 
este semn al ideii, semnul unui semn. Dar 
cu imaginea construiesc din nou, dacă nu 
corpul, ideea pe care altcineva o avea des-
pre ea” – sunt cuvintele lui Guglielmo7. Am 
căutat adevărul despre un arhitect și am gă-
sit un obiect, o carte care mi-a revelat tea-
trul unui vis, vis care m-a prins și în care 
mi-am asumat un rol. Și chiar dacă acest 
album din Biblioteca Națională nu  e cel 
comandat de Carol Schmidt, ci de contele 
M.M. Tolstoi, chiar și așa, important este că 
acest obiect a pus în mișcare un spectacol 
întreg, din care am făcut și eu parte.  

Sau poate am visat?! 
Ce este lumea? Un vis? Sunt într-o Bi-

bliotecă, în mâini am Cele mai mari Teatre 
Moderne ale Europei, gândesc și visez Tea-
tru, el este în mine și în afara mea. Asta este 
lumea, nu?  

Dar întrebarea inițială era alta, cine este 
arhitectul edificiului Teatrului Național 
„Mihai Eminescu”, cine l-a construit totuși? 
Asta căutam. Biblioteca mi-a răspuns și la 
această întrebare. Numele lui este Nico-
lae Stănescu, arhitectul-șef al Ministerului 
Instrucțiunii Publice al Guvernului Româ-
niei în perioada interbelică. Teatrul a fost 
proiectat în 1930 și construit în anul urmă-
tor. Dar acesta este deja textul unei alte pie-
se. Teatrul nu se termină niciodată... Nici 
Biblioteca... 

Visul, Biblioteca și Teatrul sunt infinite.  
___________________
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