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Dezbaterile revistei: Monumentele istorice ieşene
(Continuare din numărul trecut)

N. Breban — Intre cine?
A. Zeck — Intre romano-catolici şi ortodocşi. E 

de neperm is ca romano-catolicii să îndrăznească 
să-şi construiască în sit un dom care anulează... 
nu numai ritu l şi încărcătura sa istorică şi spiri
tuală, dar chiar ortodoxia în sens general.

N. Breban — Cine a dat această aprobare?
A. Zeck — D eputatul F.S.N., Orhei. P rim ul p ri

m ar post-decem brist. In clipa în care s-a scris 
despre acest lucru s-au sesizat. în ţe le g e ţi? !

N. Breban — Vedeţi, aceasta este o forţă a 
noastră ! !

A. Zeck — Tocmai de aceea m ă adresez acum 
dum neavoastră.

Voci din sală — Ştiţi şi cum  s-a rezolvat aceas
tă  situaţie?

A. Zeck — Construirea domului s-a  anulat, da
to rită  Comisiei naţionale de avizare a lăcaşurilor 
de cult. Proiectul în sine nu se justifica.

Voci din sală — De unde ştiţi că s-a anulat?
A. Zeck — P en tfu  că fac parte din comisie 1 

Vreau să vă mai spun că în P arlam ent se discu
tă  legea patrim oniului. Cu cît se am ină dezbate
rile cu a tît ei vor in tra sub incidenţa unei alte 
legi. De un an şi jum ătate nu avem legea patrim o
niului. Fosta lege a fost abrogată. Noi nu avem 
o lege care să oprească exportul bunurilor din 
patrim oniu. Degeaba ţipăm  : „Nu ne vindem 
ţa ra !“. Fosta lege a  fost abrogată prin  decretul nr. 
90/1990. Pe de a ltă  parte lum ea ţipă : „M inisterul 
Culturii este de v in ă“. Legea fiind abrogată, acum 
trebuie să pornim  de la zero.

în d a tă  ce se aprobă legea patrim oniului o ase
m enea construcţie in tră  sub incidenţa ei.

Revin din nou la  problem a coteţelor care au 
îm pînzit toată ţara, chicineţe de m etal, fă ră  cu
loare. Adică noi am fugit de beton, l-am  în jurat 
pe Ceauşescu şi preluăm  în m etal culoarea lui 
te rnă  şi construim  unde vrem , în curte, pe stradă 
etc. Adică nu  există nimic logic? Nu avem uzan
ţa  de a ne gîndi spaţiul în  care ne mişcăm? Cum 
vreţi să educăm, dacă nu pornind de aici? Dacă 
nu avem o stradă curată, cu lum ini, cu magazine 
în care să apară  Moş Crăciun şi alte sim boluri de 
care copiii să se bucure. S -a propus în  Parlam ent 
acest lucru, d a r eu cred că şi noi putem  propune 
prin  reprezentanţii noştri.

P ărerea mea este că în clipa asta cuvîntul scris 
înseam nă enorm  de mult. Numai aşa un intelec
tual poate să ia poziţie. Şi vă repet că oamenii 
ştiu de frica de cuvînt. Eu a ltă  soluţie nu văd.

Aici in Iaşi s-a  lucrat organizat, dar în  restu l 
ţă rii este dezastru. Ca un arh itect să  um ble sm in
ti t  prin  M aram ureş să propună dărîm area biseri
cilor de lemn contra unei catedrale a neamului, 
mi se pare strigător la  cer. Vă în treb  şi pe dum 
neavoastră de ce nu-i iau dreptul de a profesa? El 
se num eşte Pena. M arele arh itect Pena.

Voci din sală — Şi m aram ureşenii ce au spus? 
A. Zeck — M aram ureşenii s ín t a t ît  de educaţi, 

adică poporul nostru este a tît de educat, în c îtle -a  
plăcut biserica de beton. Vă repet iar, poporul 
ăsta nu este educat. Ei nu înţeleg nimic. Toată 
lum ea ştie că s-au m utat unele biserici. Tu vii 
să-m i propui, ca arhitect, tem a : „C atedrala nea
m ulu i“, cînd biserica M ihai-Vodă este lăsată în 
ru ină  în buricul Bucureştilor, cînd sín t biserici a- 
bandonate prin  neslujire. Acest program  la scară 
naţională de „C atedrală a neam ulu i“ a făcut vîl- 
vă în C.P.U.N., dar nim eni n -a  venit să vadă si
tua ţia  bisericilor noastre. Ceauşescu • i-a  învăţat 
să gîndească la  scară megalitică. N imeni nu mai 
înţelege. S-au organizat concursuri naţionale care 
au a ră ta t sm inteala lor. Nu-.înţeleg s ă  v ină cu pi
cioarele pe păm înt, să-şi regîndească spaţiile. Ei 
nu mai ştiu să gîndească în  spaţiu. Ne-am  gîndit 
să organizăm un  concurs pentru  respaţierea m u
zeului de pe Ştirbei-Vodă. N imeni nu  a vrut. Mu
zeul, tem ă de muzeu. Nimeni nu  vrea.

Maria Volca Puşcaşu — In am ploarea discuţi
ilor de aici, ne sim ţim  ten taţi să  ne spunem  toate 
of urile. Trecînd la  lucruri mai concrete, ca om 
de muzeu şi de cercetare, cred că explicaţia situa
ţiei în care ne aflăm  noi acum a se datorează şi 
dem onetizării preocupărilor studiului istoriei la 
modul general. Ştiu foarte bine, din proprie in i
ţia tivă că înain te se venea la  muzeu. In momen
tu l de faţă, reacţia de respingere fa ţă . de muzeu 
este clară şi limpede. Avem un cuantum  de vizi
ta to ri ai muzeului din Iaşi ridicol. Cea m ai slabă

vizitare de pină acum. Sigur, nu vrem  să cădem 
in extrem a cealaltă, să aducem copiii, aşa ciim se 
proceda înainte, dar ceva trebuie făcut. Atunci, 
de unde să aibă tînăra  generaţie dragoste de mo
num ent şi de istorie ? Nu o au pentru  că nu  li s-a 
inoculat decît întîm plător şi excepţional şi e nor
mal să existe fenomenul de respingere. A tracţia 
faţă  de muzeu trebuie clădită pas cu pas, 
ca să îi putem  rechem a în faţa  m onum entului is
toric pentru a-i face să-şi cunoască trecutul şi 
pe această cale să îndrăgească probele m ateriale 
ale acestui trecut.

Din punct de vedere operativ este foarte bine 
că există comisii zonale, dar din nenorocire ele 
sínt legate de mîini. Practic, nu au posibilitatea 
nu de a  decide în probleme m ajore, nici nu am 
această dorinţă, dar în problem ele curente, m ă
car.

Revenind la problem a Iaşiului, acesta este un 
fel de dar arheologic întins pe vreo 5—6 mii de 
ani. Este un lucru pe care trebuie să-l cunoaş
tem, pentru ca să-l punem  la scara pe care o me
rită , să-l valorificăm  din toate punctele de vede
re : ca elem ent educaţional, turistic în sensul bun, 
corect al cuvîntului. Aici avem  datorii foarte 
m ari. Este adevărat că întregul jude ţ Iaşi are o 
situaţie puţin  deosebită în sensul că s-au făcut lu 
cruri bune, se încearcă să se facă în  continuare 
şi, sperăm , cu succes. Dar datoriile aproape ne co
pleşesc.

Referindu-m ă Ia centrul istoric al Iaşiului, a- 
cesta este cuprinzător, nuanţat, varia t, profitabil 
din punct de vedere educaţional, m aterial pentru 
municipiu, pentru judeţ. Toate aceste lucruri tre 
buie să se îndrepte spre o realizare reală.

Spuneaţi de lipsa de specialişti. E clar că exis
tă  o lipsă de specialişti, în afară de deprofesiona- 
lizarea de care aţi vorbit. S ínt insă branşe în cate 
această lipsă nu s-a pu tu t observa. Ca árheolog 
nu am găsit pe nimeni care să ne plătească mâi 
bine şi atunci a trebuit să ne facem m eseria Co
rect în orice condiţii. Dar cred că este m omentul 
să luăm  nişte m ăsuri, acum, căci cred că sintern 
o generaţie care plecăm în cîţiva ani. Şi dacă a- 
cum nu se va transm ite brum a de experienţă pe 
care am acum ulat-o în 20—30 de ani, firu l se 
rupe din nou. Sigur că noi spunem  în dreapta, în 
stingă, că îm părtăşim  din ceea ce am  aflat, din 
ceea ce ştim, dar trebuie organizat la  mod meto
dologic, la mod sistem atic procesul de profesiona
lizare.

Nicolae Puşcaşu — Doamna A riadna Zeck a in
vocat aici o stare de fapt : aceea că s-au sacri
ficat m onumentele în contul unor idei care nu 
mai stau în  picioare. Nu vă supăraţi, stau  în pi
cioare toate şi poate cu o putere mai mare. Pen
tru  că le-am  declarat idei care nu mai sín t vala
bile, dar luptăm  încă ineficient îm potriva lor.

In tr-o  lume care este foarte a ten tă la prezentul 
ei şi care vrea să croiască un  viitor, în tr-o  lume 
care s-a obişnuit că aerul există dintotdeauna şi 
că trebuie să-l respirăm , a m ai spune' că există aer 
pe păm înt şi că unicul exerciţiu vital este cel al 
respiraţiei a fost socotit ca un  adevăr superfluu 
ce nu m ai trebuie repetat.

Este cazul să repetăm  aici o altă chestiune. Stă 
încă în picioare, înainte de toate, o idee care a 
condus la  distrugerea m onum entelor şi acest fapt 
nu este întîm plător. Este ideea autoconştientizată 
că popoarele care nu au o anum ită istorie devin 
populaţii. Şi contra acestei stări posibile s-a în 
cercat, se mai încearcă şi acum, de către forţe re 
grupate, şă  n e  pună în situaţia  de a  continua să 
ne uităm  istoria. Popoarele care-şi u ită  istoria, 
devin populaţii. Şi pste foarte comod să dizlpci o 
populaţie, s-o îngenunchezi chiar la  ea acasă, s-o 
obligi să  stea de la  2 noaptea la coadă pentru  un 
nenorocit de borcan de iau rt şi să-i spui la ora 
16: Pardon, astăzi nu aducem  iaurt!

D intr-un popor nu poţi face orice. Nu-1 poţi 
pune să facă orice fă ră  să crîcnească, şi atunci ne 
întrebăm : ne sín t necesare popoarele? Ne este 
necesară memoria istorică, ea care este condiţia pe
ren ită ţii unui popor? P en tru  că acest popor în 
dată  îşi aduce am inte că are ceva de îndeplinit, 
îndată a r  putea să devină consecvent şi că se mai 
întîm plă aşa e de-ajuns să trecem  peste Prut, la 
nişte oameni care n-au  u ita t că sín t popor şi am 
putea învăţa, acolo, suficient de multe.

De partea ideii că popoarele trebuie spălate  de 
propria lor memorie a s ta t întotdeauna dictatura. 
Şi cei care au dus acest război au lua t din istorie

un singur învăţăm înt şi l-au aplicat atunci cînd au
spus : „Cartagina trebuie distrusă pentru că e mai 
puternică decît noi“. A o domina ,adică a o d istru
ge. Şi ca să fie siguri că lum ea nu u ită  rolul Car- 
taginei, pentru că nu putem  îm prum uta buldoze
rele de oriunde, au a ra t locul şi vatra  istorică res
pectivă. Şi în cele mai puternice-centre de apăra
re  a monumentelor istorice se mai a ră  încă me
m oria istoriei.

Istoria a fost confiscată. Popoarele orientale 
cînd se băteau cu alţii şi-i învingeau, le luau zei
tă ţile din temple, le duceau acasă, ca aceia 
să  nu  le mai aibă în  memorie. Şi s-a trecut la 
a ltă  form ă de confiscare a  istoriei, şi mai pu
ternică, şi mai perversă, şi m ai eficientă, dar şi 
foarte actuală în mom entul de fa ţă  — la istoria 
falsă.

Trebuie să ream intim  că România a  avu t încă 
d in tr-un  b inem eritat mom ent şi d in tr-un  bine
m erita t loc o încercare, un  ac t de restituţie is
to rică şi de păstrare a  num elor istorice, care a  
debutat p rin  cele mai tim purii acte de epocă mo
dernă cu crearea Comisiei m onum entelor istori
ce, care a  fost copilul puternic al lui Iorga şl 
care a  trebuit ucis şi proletcultism ul n -a  făcut 
altceva decît, cu perfidie cum plită să izbească şi 
să  ucidă acei copil. Nu l-a  pu tu t ucide com plet 
şi a tunci 1-a travestit, i -a ' d a t a ltă  haină nu- 
mindu-1 Comisia Patrim oniului Cultural Naţio
nal. Lumea a  fost trim isă să fie salarizată pe 
norm e care trebuia să şi le facă la  cei care ve
neau cu buldozerele. Cum să te duci iá cineva 
care vine cu buldozerul şi să-i spui : „Domnule, 
eu sín t salariatu l dum itale şi te rog nu  in tra  cu 
buldozerul în zonele arheologice“.

S-a p u rta t un program  sălbatic de desnaţio- 
nalizare a noastră, la noi acasă fă ră  să avem  
prea m ulţi conlocuitori. S-au mai făcut program s 
de restaurări, s-a p rofitat de faptul, la un mo
m ent dat, că cineva vrea să ne confişte istoria, 
dar totuşi, sub poala acestui program  reuşirăm  
să avem încă pentru 20, 30 de an i conservate 
bine/'prost „monumentele d in  nordul M otâov&ilŞi'. 
orice restaurare are şi ea perisabilitatea ei.

La nivelul an ilo r ’59—’60, ’61—’62 într-o  în
treagă Europă nu se puteau face paşi m ari, pe
reni în restaurare. Şi susţinem  acum  realizarea 
acestor restaurări, realizarea ideilor care le-au 
patronat ca metode, şi trebuie reînnoite’ şi a -  
c est ea.

Am să vă spun acum  o chestiune foarte du
reroasă. M i-ar place ca dom nul prim ar, domnul 
prefect să  fie în  sală. ia r  dacă nu  m ai sínt, ta re  
m i-ar place să fi ş tiu t că a u  fost.

A-M. Zup — Au venit, d a r n-au  pu tu t să râ- 
mînă.

N. Puşcaşu — Tare a r  fi de felicitat Iaşiul, 
dacă a r  avea ghinionul ca m ăcar ce-au făcut 
Iliescu şi Roman şi Enache la  Iaşi, să se mai facă 
în continuare în m aterie de apărare  a  m onu
m entelor. S ituaţia stătea în felul urm ător : era 
un  eşantion care se in terpunea în tre falanga 
luptătorilor pentru m onum ente şi şeful eu deci
zia. T rebuia găsit cineva care să in tre  pe fe
reastră  cînd îl dădea şeful afară. N -a fost cazul 
p înă în anul ’76, n -a  fost cazul şi m ai apoi, dar 
în  m omentul acela aveai un avantaj — te  du
ceai şi convingeai şeful, prim ul-sècretar că tre 
buie făcut ceva, şi acesta făcea, d in  jenă» 
d a r  făcea.

La Iaşi s-a dat. o decizie în 1976 care era mai 
bună decît inexistenta lege 63 din 1974. Aceea 
avea o constituţie foarte vagă. Prevedea că m f  ai 
voie să d is tru g i. m onum entele istorice. Dar cine 
să apere m onumentele de distrugere, nu  spunea, 
dacă este cine, nu  spunea cum, nu spunea ou ce. 
Şi atunci si-a scos un  Regulam ent care s-a publi
cat în Buletinul oficial a l judeţului, în 1974 care 
a  iprevăzut că orice investitor este obligat să-şi 
declare intenţia de a proiecta investiţii, cu 30 de 
zile înainte de lansarea tem ei. Să v ină la  Comisia’ 
de sistem atizare judeţeană să anun ţe că lansează 
proiectul, să i se dea av iz de lansare şl in mo
m entul în care a prezentat proba că a  trecu t pe 
la oficiu şi că l-a anun ţa t de gestul său de a 
lansa investiţii, atunci docum entaţia tehnico-eco- 
nom ică va cuprinde sumele necesare pentru  sal
varea vestigiilor arheologice căzute sub incidenţa 
excavaţiilor. . . .  , ,

Am reuşit să  împingem in. lista monumentelor 
istorice în pofida celor care erau  chemaţi să 
apere această listă, patru  obiective care erau  în
scrise In listă. Avem deja in mom entul de faţă  
două complexe de arh itectu ră  medievală ale că
ror vestigii au ap ă ru t în  zona centrală a  oraşu
lui. Avem pivniţa casei Grigore Ureche, salvată 
de sub ' excavatoare. Ca s-o  putem  salva s-a  de
calat am plasam entul unui bloc cu 24 m etri stingă 
şi în tre pivniţă şi bloc s-a făcut un pasaj sub
teran  de 200 şi ceva m etri lungime.

P u p ă  un expozeu care a r  putea să apară  m ul
tora abuziv şi îmi cer scuze pen tru  asta, vreau 
să. v ă  spun în continuare o anecdotă. La clasa 
Întâi brunară învăţătoarea le  apun® elevilor că în  
fiecare zi trebuie să ; facă o fap tă bună. La de
fin iţia faptei bupe s-au împotm olit şi-au în trebat 
dar ce trebuje să facem ca să se cheme faptă 
buna. A tunci, învăţătoarea a  da t sugestia : vedeţi 
o bătrinjeă pe tro tuaru l celălalt cu nişte sticle de 
lapte în  .mină ? Ei bine, aju ta ţi-o  să treacă stra
da. A doua zi învăţătoarea a  în trebat : „Ce faptă 
bună a i făcut Ionescu f  Am a ju ta t o bătrînică să 
treacă strada. Tu Popescu ce fap tă bună ai făcut? 
Eu a m -a ju ta t pe Ionescu să  a ju te  pe bătrînă să 
treacă strada. Vasilescu, tu  ce-ai făcut ? Eu am  
a ju ta t pe Popescu ca să a ju te  pe Ionescu ş.a.m.d. 
La un moment dat a  constatat consternată învă
ţătoarea, că toată clasa a  a ju ta t pe Ionescu sa... 
A tunci, un elev s-a rid icat şi a  spus : Acolo a 
fost o dificultate, bătrîn ică nu voia să treacă 
strada deloc. Concluzia care se im pune este că 
trebuie să determ inăm  autoritatea să treacă s tra 
da, să-şi aducă am inte că există legi care tre
buiesc respectate pentru că ea le-a lansai. Con
s ta t că mai există o lege a m onum entelor istori
ce în m omentul de faţă. Ş tiu, intem pestiv, grăbit 
a  fost an ih ila tă  cealaltă. D ar există decrete date 
la  două, trei zile după revoluţie, în care i se 
spune-prefecturii judeţene că trebuie să stagneze 
orice program  de sistem atizare abuziv,' că se re
trag  avizéle -pentru construcţiile d a té  in cèrifrele 
istorice, că nu  se construieşte debit cu avizul noii 
comisii.

Domnule Botez sín t nevoit să  vă fac reproşuri 
clare, nu dum neavoastră personal, ci dum nea
voastră ca reprezentant al Comisiei m onum ente
lor istorice. Nu vă supăraţi, poate num ai jum ă
ta te  este vina dum neavoastră, ia r  restul un con
curs binevoitor venit chiár de la  nivelul acestei 
provincii care e  şi 'h arn ică  dar şţie şi să-şi disi
muleze inactivitatea. Aţi păcătuit p rin  intranspa- 
ren ţă  sau nu v -aţi s ituat la  nivelul transparenţei 
totale. Se poate să trim iteţi răspuns, că aveţi in 
ten ţia  să constituiţi o comisie zonală a  m onu
m entelor istorice, p rin tr-o  persoană care face 
convocarea de urm ătoarea m anieră : „Poate mîine 
o să v ină de pe la-m uzee“. Şi atunci cei care nu 
lucrau la muzeu direct ci lucrau la  patrim oniu, 
au  spus că e treaba  celor de la  muzeu. Şi s-a 
dus fiecare. în  treaba lui.

Avem acum  o comisie zonală ai cărei salariaţi 
lucrează în mod voluntar, fiind în acelaşi timp 
salariaţii unei prefecturi. Şi în  această dublă ca
lita te  ei . pot deveni incomozi, nu  ca oameni de 
rriuzeu ci ca mem brii în  comisie. Nu ştiu cine 
se face că u ită  să-i convoace cînd se discută pro
bleme dureroase ale monum entelor.

Din 1975, de cînd activez la  Iaşi, pot num ăra pe 
degete cazurile în care am  fost convocat, eram  
arheolog la Oficiul Judeţean  al Patrim oniului 
C ultural Naţional, să hotărăsc sau să -afhi că se 
dem olează- cutare monum ent; Şi să  ştiţi- că s-a 
perpetuat acest sistem şi după decem brie 1989. 
Sintern chemaţi în diverse comisii precum  Co
misia de schim bare a  num elor străzilor, Comisia 
de arh itectu ră  şi sistem atizare to t în. m omentul 
cind trebuie să luăm  o hotărîre , de exem plu dacă 
coşul de gunoi d in 's tra d a  A lexandru cel Bun 
m erită m utat la E ternitatea. Şi e bine dacă şl 
a tunci sintern convocaţi. D ar nu  sintern convo
caţi în îm prejurări care au  du ru t Iaşiu l,' cum 
plit.

Vreau să vă vorbesc despre o a ltă  problem ă 
dureroasă a Iaşiului şi a mea. M -a surprins că 
în listele cu monum entele istorice de prioritate 
ca intervenţie nu  este trecu t P ala tu l Culturii cu 
toate problem ele lui grave. Zona Palatu lu i Cul

turii, spunea cineva e cercetată din 1961. Dar 
cercetările arheologice au  u ita t că acolo există 
Curtea Domnească şi . ne trezim  la 10 iulie anul 
trecu t că excavatorul dizlocă zidăriile medievale 
din Curtea Domnească de la A lexandru cel Bun, 
dislocind strat neolitic ş.a.m.d. Cer să se oprească 
săpăturile. Sínt trim is la plim bare. La două şe
dinţe de consiliu ştiinţific la  complexul muzeal 
Iaşi la interval de două săptăm îni, cer ritos ca 
directorul Oficiului Judeţean a l Patrim oniului 
Naţional să ia ac t şi să se opună acestei practici. 
S ínt trim is din nou la plim bare şi problem a ră- 
mîne nerezolvată. La a  treia  şedinţă, urlu la ad
m inistratorul Palatului, care era im plicat în ca
litate de diriginte al lucrărilor de la  Palat, să le 
oprească. Nu se face nimic ia r eu constat la un 
moment dat că intraseră nici m ai m ult nici mai 
puţin  în incinta de la A lexandru cel Bun şi con
s ta t nucleul fortificaţiei in iţia le  al Curţii Dom
neşti sub form ă de cetate p a tru la te ră  din care 
mai apăruseră una din la turi în buzele excava
torului. Fug la prefectul C.P.U.N.-ului. Nu-1 gă
sesc, dar îl aflu  pè responsabilul de la învăţăm înt 
care a spus : „Dacă nu încetaţi vă bag pe toii 
în puşcărie“. Şi s-au oprit săpăturile. Chemăm 
Comisia monumentelor istorice la 15 mai 1990. Se 
face o m inutâ in care se hotărăşte clar că orice 
grăunte de păm înt din incintă, pentru orice jus
tificare funcţională, actualm ente necesară trebuie 
p recedată. de un ac t de cercetare şi salvare a r 
heologică.

O voce d in  sală. — Muzeul litera tu rii — 
institu ţie care cuprinde 11 muzee şi o casă 
m em orială m ulţum eşte ideii revistei „Contem
poranul“ care după 110 an i revine în u r
bea cane a  lansat-o cu o tem ă foarte gene-' 
roasă şi de actualitate. Este foarte adevărat că 
am  avéa nevoie » de zile şi nopţi pentru această 
tem ă inepuizabilă şi sem nificativă, pentru tot 
ceea ce facem noi arh itecţii, arheologii, muzeo
grafii, consilierii culturali. ,

D in 'perspectiva noastră, foarte lapidar, Muzeul 
literaturii rom âne şi-a făcut un  program  concret 
dè abordare a acestei tem e grave şi responsabilei 
Cu forţe proprii, în tr-o  prim ă etapă am  consoli
dat, am repara t cîteva din obiectivele noastre. 
Casa Otília Cazimir. Casa Topîrceanu, subsolul 
de la  Casa Codreanu. Acestea au fost renovate cu 
fo iţe proprii. A doua etapă de m axim ă urgenţă 
a  reprezentat-o Casa de la M irceşti a lui Vasi le 
Alecsandri. tn  acest a l doilea p lan  se află  şi Casa 
lui Costache Negruzzi. Tot cu concursul Direcţiei 
m onum entelor vom lucra şi la  Casa Pogor. Ur- 
m înd ca intr-o  a  treia etapă să operăm  la o altă 
Casă Alecsandri d in  Iaşi, Muzeul Teatrului, la  
Casa Sadoveanu din Copou şi la Casa M ihail Co
dreanu. Cu celelalte objective, bojdeuca lui Ion 
Creangă, muzeul Eminéscu din Copou sín t pro
bleme deosebite.

M. Carpov — A nticipind in tr-un  fel legea mo
num entelor şi legea patrim oniului şi beneficiind 
de, o sugestie a  M inisterului Culturii care circulă 
deja, am  întreprins in aceeaşi an tan tă  care a  ca
racterizat relaţiile noastre cu prefectura, cu p ri
m ăria, şi întreprindem , şi acum , acţiuni pentrii 
recuperarea cîtorva imobile din Iaşi şi introduce
rea lor în  această re ţea  a  institu ţiilor culturale. 
Este vorba de: Palatu l Cantaçuzino — Taşcarii 
de pe strada Vasile Alecsandri, de Casa Başot de 
la  In tra rea  Sărăriel, despre Casa Rosetti Rozno- 
veanul de pè bulevardul Copou şi de Casa de pe 
strada Cuza-Vodă nr. 41. Şi Casa Nicu Ganea 
unde se fac m ari ëfôrturi de recuperare, în trucît 
Nicu G aheâ ă 'fo a ti ş f prëfëct a-1 dbaşului iar néi 
dorim  să facem acolo un muzeu a l prefecturii, 
în care vrem  să ară tăm  cite ceva din istoria ad
m inistraţiei oraşului Iaşi.

A.rM. Zup — Putem  încheia aici această dis
cuţie, m ulţum ind celor ce au  participat, inclusiv 
dom nului Breban care ne-a oferit p rileju l să ne 
fntîlnim  şi să ne spunem păsurile. Dorim cu toţii 
să mergem mai departe pe lin ia p ro tejării mo
num entelor istorice.

N. R. Cerem scuze c itito rilo r’şi participanţilor 
Ja această masă rotundă pentru eventualele erori 
datorate transcrierii de pe banda magnetică.

Consemnare de 
Rodica BURDUŞEl

Prezentindu-i, în deschiderea festivităţii de 
decernare a premiilor, pe oaspeţii de seamă 
aflaţi in acea seară in sala Teatrului de 
Comedie, domnul Costache Olăreanu de la 
Primăria Oraşului Bucureşti, apăsat încă de 
griji organizatorice, l-a omis pe domnul Ion 
Ungureanu, ministrul culturii din Moldova de 
peste Prut. Gafa avea să o dreagă, atît cît 
mai era posibil, preşedintele juriului, domnul 
Marin Sorescu, iar căldura cu care publicul 
l-a aplaudat pe oaspetele de onoare ar fi 
făcut ca incidentul să treacă aproape neob
servat, dacă... Dacă omisiunea nu se repeta, 
în  alt plan, cu puţine minute mai tîrziu, cind 
s-a trecut la inminarea premiilor : zadarnic 
au aşteptat cei ce văzuseră excelentul spec
tacol al Teatru lu i EUGÈNE IONESCO din 
Chişinău ca numele trupei să fie rostit în 
dreptul vreunui premiu semnificativ. Şi 
această „gafă“ avea să fie dreasă cumva, pe 
cît posibil, de către... Compania de Turism 
pentru  Tineret, care le -f  oferit tinerilor 
actori romăni din Chişinău „Premiul Tinere
ţii“ — pentru un spectacol care depăşeşte po
sibilităţile de exprimare ale multora dintre 
teatrele noastre „mature“...

D e  altfel, ju riu l a  fost in tr-u n  anum e fel, 
ch iar una d in tre  vedetele festivalului. 
Remarcîndu-se, m ai ales la  început, prin- 
tr-un  absenteism  pe care parlam entarii 

noştri au toate motivele să-l invidieze, el a sfîr- 
Sit prin a  se rem arca m ai cu seam ă prin  subti
lita tea strategiei sale — sub tilita te  ce nu  poate 
fi decit rezultatu l unei experienţe îndelungate... 
Din cele şaisprezece spectacole prezentate in 
festival, zece au p rim it (unul sau  mai multe) 
premii. O cifră  in fa ţa  căreia  cu greu a r  mai 
putea cineva obiecta că si cu tare sau cutare tea
tru  a r  m ai fi m eritat vreun prem iu: „Ce să fa 
cem. a  trebuit totuşi să alegem, nu -i puteam  pre
m ia ch iar pe toţi...“ Ia r atunci cînd beneficiarii 
prem iilor au num e d in tre  cele mai sonore, toa
tă  lum ea e  m ulţum ită. Pe fondul unor criterii es
tetice nesigure, com pletate probabil de altele ex- 
traestetlee. înfloreşte tactu l — sau tactica. Subti
litatea acestei strategii a constat în tr-o  aparen tă 
risipă de premii, acordate aproape tu tu ro r spec
tacolelor susceptibile de a  fi prem iate: numai că, 
în cele mai m ulte cazuri, prem iile au fost, cali
tativ . altele decît cele m eritate, ceea ce a  dus 
la  o reacţie in  lanţ. „

Dar să începem cu cantitatea. Celor dispuşi 
să arunce o priv ire spre centrul Europei, să vadă 
„cum se ouă prin vecini“, le propun, spre com
paraţie, un festival celebru, care reuneşte, de un 
num ăr apreciabil de ani, cele mai bune specta
cole din spaţiul de expresie germ ană : Berliner 
Theatertreffen (Intîlnirile teatrale berlineze). La 
ediţia din 1987, juriu l acestei prestigioase m ani
festări aproape că se scuza pentru  faptul că in-

MASCA

Victor Scoradeţ

Tact(ică) 
şi strategie

PE MARGINEA PREMIILOR EDIŢIEI ’91
A FESTIVALULUI NAŢIONAL DE TEATRU

vitase prea m ulte spectacole — douăsprezece, 
adică aproape dublu fa ţă  de ediţia anterioară, 
la care participaseră num ai şapte... De zgîrcenie 
nu poate fi vorba, se ştie că teatru l german 
este cel mai prosper din lume. Şi, ca să se în ţe
leagă cum se cuvine rostul acestei com paraţii, 
se cuvine să adaug că, în spaţiu l respectiv (con
siderat, in ultim ul veac, o m are putere tea tra 
lă) existau, la data aceea, peste o sută patruzeci 
de teatre (generos !) subvenţionate (fără cele 
din RDG). In ceea ce ne priveşte, s-ar zice că 
s-a u rm ărit ca, prin cantitate, să se demonstreze 
m ai ştiu eu ce superioritate... C ert este însă ros
tu l practic al acestei participări masive : trebu
iau să mai răm îhă şi cîteva trupe nepremiate...

Din păcate, p rin tre  acestea s-a  num ărat şi 
Academia de T eatru  şi Film , cu spectacolul de 
debut al lui Felix Alexa, Pe chelul de vest. Un 
spectacol dens şi coerent, bine ritm at, în  care 
regizorul a citit şi redat cu m axim ă exactitate 
atm osfera a tît de complexă a  piesei lui B ernard- 
M arie Költés. Dar, chiar dacă m -aş feri să in
terpretez absenţa, de la spectacol, a preşedinte
lui juriului ca pe o expresie a prea m arii iubiri 
fa ţă  de dram aturgia autohtonă (şi, deci, a unei 
ostilităţi pe m ăsură faţă  de... ouăle de struţ), se 
pare că un cusur m ajor al spectacolului lui Fe
lix Alexa a fost, totuşi, alegerea piesei. Un al 
doilea neajuns îl va fi constituit, desigur, .vîrsta 
(prea ?!) fragedă a regizorului şi a  interpreţilor,

, aflaţi, cu toţii, cam departe de aceea a prem i
ilor (deşi, în cazul unei orientări repertoriale 
juste, cine ştie...).

La vîrsta premiilor a ajuns, în schimb, m are
le Liviu Ciulei. Prem iat, cu puţin tim p in urm ă, 
de către UNITER, iată-i acum Visul m ontat la 
Bulandra obţinînd a tît Trofeul Oraşului Bucu
reşti cît şi, ex aequo, (alături de Ubu rex al lui 
Purcărete) Marele Prem iu al Festivalului. Este, 
ce-i drept, un spectacol foarte frumos, cu re 
zolvări plastice de m are efect, care aproape că 
te fac să nu observi o anum e doză de m anie
rism  — ce-i drept, ferm ecător exprim at — , ca şi

faptul că uneori m ontarea traversează cu difi
c u lta te  pasajele narative ale textu lu i —  ceea ce 
nu se întîm plă în cazul „V isului“ a tît de dens 
şi de profund m ontat de Darie la  Comedie (şi 
prem iat anul trecut, spre lauda juriu lu i de 
atunci). Iată  de ce poate că ar fi fost m ai ele
gan t ca spectacolul lui Ciulei să „cedeze“ uhui 
din premii unui a lt tea tru  — gest care,, nu  , mă 
îndoiesc, a r  fi fost in deplină concordanţă cu 
generozitatea omului deosebit care e Ciulei şi 
care nu ar fi ş tirb it cu nimic m eritele regizoru
lui Ciulei...

Cum spuneam, de M arele Prem iu al Festiva
lului s-a bucurat şi spectacolul Teatrului Naţio* 
nai din Craiova Ubu rex  cu scene din Macbeth
în regia lui Silviu Purcărete. Spectacol copleşi
to r prin  forţă şi inventivitate, „Ubu re x “ a  venit 
în concurs încununat de laurii unor prestigioase 
festivaluri internaţionale. Iată  de ce prem ierea 
lui, la  festivalul I. L. Caragiale, mi se pare pu
ţin  redundantă, m ai ales că Silviu Purcărete 
este şi beneficiarul (nici vorbă, merituos !) al 
prem iului „Ion S ava“ pentru regie. Poate că 
acest spectacol de excepţie — fără  îndoială, cel 
m ai bun din festival — s-ar fi pu tu t lipsi m ăcar 
de unul din cele două premii, aşa cum, în sport, 
se întîm plă adeseori ca un campion mondial sau 
olimpic să nu fie şi campion naţional... (Deşi nu 
sun t deloc sigur că, dacă nu a r  fi avut mai întîi 
sansa recunoaşterii internaţionale, spectacolul 
lui P urcărete ar mal fi reuşit să convingă — Cu 
atîtea pasaje „licenţioase“...)

în  aceste condiţii ar fi răm as, desigur, destule 
prem ii pentru ca şi a lte spectacole să-şi afle 
locul cuvenit în ierarh ia valorică a festivalului. 
Dar poate că asta a r  fi zădărnicit Satisfacţia ti
nóra de a situa pe locul trei un spectacol făcut 
de Andrei Şerban la  Naţional ; de altfel, „intîm - 
p la rea“ a făcut ca, în seara înm înării premiilor, 
să nu se afle în sală nimeni de la TNB...

Pe unul d intre aceste locuri de sus s-ar fi cu
venit să se afle, fă ră  îndoială, chiar şi ex aequo, 
— şi nicidecum din alte raţiun i decît cele de 
ordin estetic ! — tînăra  trupă  din Chişinău. Ac
tori compleţi, ei au in te rp re tat cu adm irabilă 
dezinvoltură şi precizie o viziune pe cît dë şo
cantă pentru unii (din păcate, factori de deci
zie !), pe a tît de plauzibilă a  capodoperei ioftes- 
ciene Cântăreaţa cheală. Spectacolul a constituit 
un exemplu de abordare actuală şi lipsită de 
inhibiţii a  textului, dem onstraţie coerentă a 
unui adevăr descoperit încă in prim ul sfert al 
secolului nostru, dar care la  noi nu reuşeşte să 
convingă : anume, că spectacolul de teatru  e un 
gen aparte, independent, care are to t dreptul la 
em anciparea faţă de tex t — faţă de «rice tex t ! 
—, cu condiţia ca „produsul f in it“ să fie viabil 
din punct de vedere estetic. După ce a vizionat, 
anul acesta, mai m ulte spectacole în România, 
George Banu constata, cu bucurie, apariţia unui 
„nou v a l“ de actori, a  cărui „figură em blem ati

că* a r  fi CJaudiu Blean t: „actor grafic, ineyer- 
holdian, cëea ce e destul de ra r  la Bucureşti, 
unde domină actorul de tip  stanislawskian" (s.a. 
— George Banu). Din păcate, afirm aţia  e vala- 
labilă şi pentru orizontul de aşteptare al celor 
care continuă să călăuzească teatru l nostru spre 
acfeleaşi noi culmi : ei , nu par dispuşi să guste 
teatru l de după S tanislaw ski, genul meyerhol- 
dian (cai să nu m ai vorbim  de Tairov, care vişa 
ch iar la  renunţarea la tex t !) care îi nune la grea 
încercare.se Situează, pentru ei,; definitiv în sfe
ra  experim entalului. Din fericire, publicul nostru 
a depăşit de m últ acest nivel, iar strategia pre
m ierii a -av u t darul să-i convingă pe cei ce au 
vizionat Cintăreata cheală din provincia rom â
nească de peste ; P ru t de.„ provincialism ul ju riu 
lui nostru.

Un alt spectacol care a r  fi m eritat un prem iu 
mai sem nificativ este Marat-Sade de Peter 
Weiss • regizat de Victor loan  Frunză la  T èatrul 
N aţional din Cluj. Evjdent, acesta - nu a fost cu 
totul ignorat de juriu , el fiind chiar „consolat“ 
cu -două prem ii,: pentru  costume (Adriana 
Grand) s şi pentru cel-m ai valoros debut (Anda 
Chirpălean) — ambele, m eritate, chiar dacă aud 
că ta len tata  ac triţă  > clujeană nu a r  fi chiar la 
prim ul ei rol... D ar spectacolul N aţionalului din 
Cluj a. impus în prim ul .rînd  prin  concepţia re
gizorală, textul lui Weiss — cel mai valoros re
prezentant al teatru lu i poliţie docum entar — 
fiind o partitu ră  pe cit de generoasă, pe a tît de 
complexă, descifrată însă cu brio de încă 
,(prea ?!) tînărul regizor. Dar cum  să premiezi 
un... director de teatru  care, după cum se vor
beşte, urm ează a fi dat jos ? G uri evident rele 
pretind chiar a-i cunoaşte pe urm aşii lui Frunză 
în postul aproape vacant... Nu e exclusă însă 
nici şansa ca totul să nu  fie decît uri simplu 
zvoh...

Beneficiarul prem iului pentru  cel m ai bun 
spectacol cu o piesă rom ânească este Ţ eatrul 
Dramatic din . Braşov, cu O noapte furtunoasă a
lui Caragiale. în regia lui Mihai Manolescu 
Convingătoare doar în form a ei teoretică din 
program ul de sală, viziunea regizorală e aproape 
ilizibilă în spectacolul propriu-zis. Dacă totuşi 
regizorul; m erită acest prem iu, atunci îl m erită 
pentru spectacolul Alecsandri, Patrihoţii, mon
ta t , la Teatrul Naţional Bucureşti. D ar u ri m erit 
îi revine si lui... Laurian Oniga, regizorul dificil, 
a cărui viziune despre Caragiale e încă prea 
„revoluţionară“ pentru  ju riu l nostru — ceea ce 
a făcut ca, dintre cele două „Nopţi“, să  fie pre
ferată aceea a fu i Manolescu. Deşi exista şi o a 
treia variantă, poate mai echitabilă : Regina lo- 
casta de Constantin Zărnescu, în regia lui Dan 
Atecsandrfscu si in terpretarea Naţionalului din 
Tirgu Mureş. In tim p ce Mihai Manolescu nu 
s-a ridicat la înălţim ea piesei lui Caragiale, Dan 
Alecsandrescu a izbutit să depăşească obstaco
lele Unor stîngăcii de construcţie şi ale unei scri

itu ri desuete, erelnd un spectacol lim pede şi 
fluent, cu numeroase rezolvări de cert efect d ra 
matic. Dar lui Constantin Zărnescu, autorul pie
sei rom âneşti „Regina Iocasta“ (în care, ce-i 
drept, e ; m ixat şi motivul m ioritic), îi era  desti
na t prem iul editurii „G hepardul“ pentru debut 
in  dram aturgie : fiind singurul debutant în con
curs; trebuie să recunoaştem  că nu se putea a lt
fel (să concureze, adică, singur, şi să iasă... al 
doilea !). De altfel, dram aturgul debutant s-a 
grăbit să facă gestul de trium fal chiar în seara 
spectacolului, pe fondul aplauzelor destinate ac
torilor. ín  fine, doamne a ju tă  că a  term inat de 
debu ta t!

Prem iile destinate actorilor s-au bucurat, se 
pare, şi de aprecierea generală a publicului. Ho- 
raţiu Mălăele, prezent în festival în două spec
tacole de m are succes şi de certă  ţinu tă  artisti
că (Mincinosul pus de Vlad Mugur la  Odeon va 
fi prezentat, pe larg, in tr-o  cronică viitoare), se 
bucură în continuare a tît de sim patia spectato
rilor cît-şi de aceea a UNITER, care i-a conferit 
prem iul pentru originalitate în creaţia teatrală. 
Prem iul „Lucia Sturdza B ulandra“ pentru  cea 
mai bună in terpretare fem inină i-a  revenit Va
lerie! Seciu pentru rolul din Regăsire de P iran 
dello în regia Cătălinei Buzoianu, la T eatru l Mic. 
Fapt deloc surprinzător, dacă avem  în vedere 
rolurile mai vechi ale Valeriei Seciu, prestigiul 
teatrului şi acela al regizoarei, ca Să nu mai 
vorbim de talentul real al actriţei. Surprinzător, 
totuşi, dacă ţinem  seam a de in te rp re tarea mai 
puţin  convingătoare de data aceasta — şi de 
concurenţa redutabilă a ieşencei Adina Popa în 
„Nebuna din C haillot“... Cît despre Victor Rc- 
benginc,, rectorul Academiei de T eatru şi Film 
dar mai ales actorul de m are ta len t de la „Bu
lan d ra“, el nü prea a avut concurenţă (lui Mă
lăele revenindu-i prem iul m enţionat mai sus), 
iar rolul său din „Visul unei nopţi de v a ră “ e 
cel puţin la fel de bun ca şi acel Caliban in ter
preta t cu ani în urm ă, în aceeaşi regie de ex
cepţie.

îm bucurătoare, la această á doua ediţie a Fes
tivalului Naţional de Teatru Ion Luca Caragiale 
este, pe lingă nivelul artistic ridicat, uneori ex
cepţional, al spectacolelor, mai ales intensitatea 
com unicării în tre doi parteneri ai actului tea
tra l : „producători“ şi „beneficiari“. Ambii au 
depăşit acea „fază stanislaw skiană“ de care vor
beam mai sus, şi poate că reacţia publicului ar 
trebui să le mai dea de gîndit şi „specialiştilor“... 
Dar, fiindcă festivalul a fost dotat şi cu premii, 
nu putem  să nu răm înem  cu un gust am ar pro
vocat de urm ătoarea concluzie : cele trei specta
cole foarte bune ignorate, in tr-un  fel sau altul, 
de către cei ce au îm părţit premiile, au ca nu
m itor comun atît faptul că „producătorii“ sunt 
tineri, cit şi pe acela că autorii pieselor m ontate 
nu sunt de-ai noştri — adică, de aici şi de acum. 
Să fie oare o intim plare ?

mmm
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