CR ITERI I DE O RGAN IZARE A CASELOR MEMORIALE

(Casa memorială "Ilie Pintilie"}
CONST. CLOŞCA

Aşezată intr-o margine a

Iaşului, in

prea_ima fostelor

ateUere

C . F.R. Nicolina (in prezent Uzina mecar ică ,.Nicolina "), o casă modestA,

dar impunătoare prin actuala sa menire, aminteşte cu vădite emoţii că
aici a locuit Ilie Pintilie, fiu preţios al Iaşului r evoluţi onar, conducător
d� mase, mil itant de seamă al mişcării muncitoreşti din ţara noastră.
!nchirtată sărbătoririi celei de a 50-a aniversări de la crearea Par1 idului Comunist Român, reorganizarea Casei m�:: m oriale ,.Ilie Pintilie "
se înscr ie pe linia u n o r realizări muzeistice remarcabile consemnate in
u " tima vreme pe plan naţional. Deschisă pentru prima oară in 1 959, re
amenajarC'a acesteia devenise o necesitate mai ales că la un moment dat
fusese scoasă din circuitul muzeal tocmai in această icee. Atit tematica
i n iţi al ă , cît şi a<;pectul muzeotehnic erau depăşite şi ca atare se impu
neau mi!stiri de " ad ucere la zi " din toate punctele de vedere.
In cadrul rr. ă s uri ' or de reamena�are muze1stică a Casei memoriale
"Ilie Pintilie " , a fost renovată clădirea, s-a confecţionat mobilier nou,
adecvat, pen tr u partea muzeală, precum şi etalarea nunui material do
cumentar în mare parte ir. edit.
Această casâ memorială se numără, deocamdată, printre puţinele
obiective destinate să redea muzeistic momente din viaţa unor condu
cători aparţinînd mişcării muncitoreşti din ţara noastră.
In legătură cu acest fapt se impune fixarea citorva considerente din
punctul de vedere al celui care concepe şi realizează muzeul sau casa
memorială. Este ştiut că organizare.a unui obiectiv memo: ial şi al unuia
muzeistic sint două părţi componente care urmăresc acelaşi scop, opuse
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una celeilalte prin forma de ilustrare, dar care în anumite situaţii se
conjugă in mod fericit. Mai a· es în cazul de faţă.
O casă memorială închinată unui scriitor, om de ştiinţă sau cultură
prezintă oarecare avantaje in organizare. Viaţa şi activitatea unuia din-

Casa mcm01·ială "Ilie Pintilie", vedere de ansamblu

tre aceştia, oricît de vastă ar fi ea, se manifestă in mod unitar şi poate
fi cuprinsă intr-un reuşit memorial.
In ceea, ce ne priveşte opiniem ca orice casă memorială să fie orga
nizată in limitele noţiunii de memorial, fără adăugiri şi intervenţii "spec
tacu� oase", fără expoziţii complimentare. In susţinerea acestei idei se
poate lua ca exemplu Casa memo ială "Mihai Codreanu " din Iaşi, des
chisă in august 1 970. Cei ce au vizitat acest obiectiv (specialişti sau nu)
s-au declarat de acord că este o realizare meritorie din punct de vedere
muzeografic.
Cu toate că imensitatca materialului muzeistic existent a pus in difi
culate pe realizatori, in ceea ce priveşte selectarea, s-a reuşit ca opera
scrii torului, per sonalitatea sa marcantă, mediul familial şi extrafamilial
să fie etalate cu multă chibzuinţă muzeistică numai în camerele in care
a vieţuit maestrul. Ilustrarea multiplelor aspecte din viaţa şi activitatea
sa nu a necesitat nici expoziţie aparte, nici spaţiu suplimentar.
Momentele importante din viaţa artistului sint "prezente" fără ca
ceva să fi fost inventat. Intervenţia muzeografului a constat (in mod feri-
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cit pentru reuşita memorialului) numai in prelucrarea tematică a incA
perilor - lucru esenţial in muzeografie. Adesea prea multe intervenţii
dovedesc nu pricepere, ci dimpotrivă.
Vizitatorul Casei memoriale "Mihai Codreanu" , oricare ar fi el, tşi
poate face o imagine completă asupra marelui sonetist român.
Sint însă şi cazuri cind unei case memoriale trebuie să i se adauge
in mod obligatoriu expoziţie-muzeu.
Prezentarea muzeistiră a vieţii şi activităţii unui conducător comu
nist din perioada ilegalităţii Partid�ui Comunist Român comportă tră
sături cu totul aparte, specifice. In asemenea situaţii completarea sau
continuarea compartimentului memorial cu expoziţie-muzeu devine impe
rioasă, bineinţeles acolo unde condiţiile de spaţiu permit. In acest sens
Casa memorială "Ille Pintilie" poate fi un exemplu edificator.
Lupta ilegală a comuniştilor nu poate fi prezentată din punct de
vedere muzeistic totdeauna cu valori autentice. De cele mai multe ori
muzeograful este nevoit să recurgă la elemente ajutătoare ca : texte,
grafică, machete, schiţe etc. Toate acestea nu pot fi etalate in spaţiul
destinat memorialului. Materialele referitoare la activitatea ilegală a lui
ilie Pintilie care necesită text, fotografii ale caselor conspirative in care
a lucrat, localităţi unde a desfăşurat activitate ilegală, detenţia in dife
rite inchisori ca inculpat politic, precum şi alte asemenea activităţi ale
unui comunist in acele condiţii nu-şi au rostul şi locul in camerele me
moriale.
Ilie Pintilie, comunistul, conducător in genere, nu şi-a aparţinut
nici lui nici familiei sale, el a fost reprezentantul unei clase ce trebuia
să-şi revendice drepturile prin luptă. Activitatea sa se deosebeşte şi
prin aceasta de ceea a unui savant sau scriitor. Era omul a cărei viaţă
a fost divizată : pe de o parte cetăţean obişnuit, lucrător, familist etc.,
iar pe de altă parte omul de acţiune, comunistul cu munci de răspun
dere care acţiona clandestin pentru organizarea luptei cl�ei muncitoare.
Este ştiut că cei ce făceau parte din partidul comUnist nu aveau
rarnet de membru. Inseamnă oare că nu trebuie oglindit in muzeu acest
aspect ? Trebuie găsită fm ma, elementul artificial, dar muzeistic totuşi,
care să oglindească aspectul ca atare, incadrat intr-un context adecvat,
lucru care se poate face cel mai bine in condiţiile existenţei părţii
muzeale.
Expoziţia-muv.eu se impune in asemenea situaţii de la sine, fiindcă
e.a vine să întregească in chip fericit memorialul conducind spre reda
rea cit mai cuprinzătoare şi unitară in acelaşi timp a vieţii şi activităţii
omului de luptă revoluţionar, mereu in mişcare, in contact cu ma
sele, cărora le călăuzeşte paşii spre libertate.
Operele unor astfel de oameni au fost scrise puţin in timpul vieţii
şi cu atit mai puţin sint tipărite in volume. Ele s-au descoperit mai
tirziu in dosarele de arhivă, in amintirile celor care au mai rămas şi
i-au cunoscut, in fişele> şi rapoartele întocmite de organele represive
·
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ale vechiului regim, in bruma de documente de partid ce puteau fi ela
borate atunci, in presa vrem!i etc.
Casa memorială "Ilie Pintilieu oferă, din punct de vedere al spa
ţiului, condiţii optime pentru redarea muzeistică a principalelor mo
mente din viaţa şi activitatea acestuia. In cadrul tematicii concepute,
ca poate cuprinde atit memorialul amenajat in două din cele ş.ase
camere, cit şi o expoziţie muzeu in celelalte patru.
Deşi locuinţa are mai multe încăperi, nu este o clădire modernă,
ci o casă apropiată celor rurale, construită din chirpici cu material lem
nos. Meritul ei este de a fi fost rea' izată intr-un mod ingrijit şi judicios 1•
După căsătoria sa cu Olga Popescu, Ilie Pintilie se stabileşte in
casa familiei soţiei sale, in 1924, unde avea să rămină pînă in 1 934, cind
pleacă la Bucureşti.
Cum era şi firesc, in cele două camere in care a stat Ilie Pintilie
împreună cu soţia şi cei doi copii al lor, s-a organizat memorialul.

Camera sufrngerie in care a locuit Ilie Pintilie.
1 Proprietarul a avut în vl'det"P mai multe incăperi, de stu l de !:-_i" !'....
fel, atit pentru familia sa, cit şi pentru a-şi putea crea posib;litatea :='...J
suplimentar prin inchirierea unora din ele.
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Intructt spaţiul . a permis o desfăşurare tematică mai largă, s-a pro
cedat in consecinţă la etalarea materialelor E'xistente pe două probleme
mari şi anume : rezervarea pe de o parte a celor două încăperi memo
riale care, după opinia noastră, reuşesc cu succes să reinvie atmosfera
de familie a celui ce a fost Ilie Pintilie omul, soţul, tatăl, iar in a doua

Cmn{'ra

dormitor in

care a locuit

Ilie Pintilie
de lucru.

cu

familia

sa.

In

stinga

biroul

parte este desfăşurată expoziţia-muzeu in ca··e documen te, fotografii,
obiecte etc. redau in mod fidel viaţa şi activit atea revoluţionară a lui
Ilie Pintilie in contextul mişcării muncitoreşti din ţara noastră.
Vizitatorul păşeşte mai intii în una din cele două camere ce au
constituit cindva căminul familial al lui Ilie Pintilie : un pat de epocă,
o măsuţă or namentală însoţită de două taburete, un covor, o lampă cu
gaz etc. mobilează sumar incăperea. Aici in această odaie - ne mărtu
riseşte O�ga Pintilie, soţia sa - s-a luat in 1 934 hotărîrea ca Ilie Pinti
lie să plece la Bucureşti, unde urm.a să lucreze in ilegalitate ca aetivist
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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al C.C. al P.C.R. In dreapta, o uşă ce dă spre cealaltă încăpere
dor
mitorul. O cameră relativ spaţioasă in care se păstrează patul, biroul,
o ladă, citeva scaune, fotografii, ceasul de masă, precum şi alte aseme
nea lucruri ce au aparţinut familiei. Citeva obiecte ca şifonierul, nop
tierele şi masa cu oglindă au fost reconcepute pentru a inlocui origina
lele pierdute. Biroul stîrneşte nedumerire pentru cei n�avizaţi. Deşi mun
citor, Ilie Pintilie a. avut reale preocupări de intelectual. In unanimi
tate, documentele şi mărturiile celor ce 1-au cunoscut indeaproape susţin
că acest muncitor din secţia de turnătorle a Atelierelor C.F.R. "Nico
tina" a avut in permanenţă o pasiune deosebită pentru studiu. Deocam
dată nu s-a putut reconstitui lista cărţilor citite de el, fapt ce urmează
să se realizeze, dar se ştie că Ilie Pintilie .a lecturat un repertoriu bogat
de cărţi cu conţinut ideologic marxist-revoluţionar, precum şi literatură
progresistă ; lucrări ce au contribuit in mod substanţial la formarea lui
ca revoluţionar cu o temeinică pregătire. Citeva exemplare din ziarele
vremii pe care in mod cert Ilie Pintilie le citea cu regularitate (prin
tre care : "Opinia" , "Lumea" , "Socialismul" , "Arena", "Brazda" etc.) atestă
preocupările şi strădania acestuia de a-şi însuşi cit mai multe cunoştinţe
despre lume şi viaţă, despre societate şi relaţiile ce o dominau, despre
diferite probleme ideologice şi politice legate de starea maselor mun
citoare.
Importanţa memorialistică a celor două odăi constă şi in faptul că
aici Ilie Pintilie a fost totdeauna o gazdă primitoare pentru cei ce veneau
la el, colegi de muncă, tovarăşi de luptă, activişti din perioada de ile
galitate a partidului. Nu de puţine ori împreună cu unii dintre aceştia,
Ilie Pintilie a stabilit aici măsuri ce urmau să fie întreprinse de clasa
muncitoare ieşeană împotriva exploatării · şi a reactiunii sociale .
•

Expoziţia, a cărei menire este să intregească memorialul, se im
parte, din punct de vedere tematic, in citeva momente delimitate arti 
ficial in scopul facilitării muncii de etalare.
Ca omagiu adus acestui erou .a.l clasei noastre muncitoare cit şi
altora ca el, expoziţia este deschisă de un panou care consemnează
printr-un text general pretuirea ce o acordă partidul nostru, secretarul
său general, Nicolae Ceauşescu, celor ce s-au jertfit in lupta pentru eli
berarea socială a poporului român : "Din rindurile partidului au căzut
in luptă revoluţionară, răpuşi de gloanţele plutoanelor
de
execuţie,
exterminaţi in temniţe, mii şi mii de luptători revoluţionari. Teroarea
duşmanului de clasă nu a reuşit însă să
infrlngă
voinţa de luptă a
comuniştilor şi celorlalţi patrioţi. Ei au continuat să ţină sus steagul
luptei pentru apărarea interese� or oamenilor muncii, să conducă clasa
muncitoare, intregul popor, la victoria asupra fascismului pe calea fău
ririi României socialiste".
Prima încăpere oglindeşte copilăria lui Ilie Pintilie, ucenicie, viaţa
de lucrător, satisfacerea stagiului militar, căsătoria.
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Documente originale, mulaje şi fotografii, etalate intr-un cadru
adecvat pe panouri furniruite şi îmbrăcate in cristal, înfăţişează intr-un
mod plăcut şi sugestiv această parte a vieţii lui Ilie Pintilie. Sint expuse

actul de naştere in original, care atestă că Ilie Pintilie s-a născut la
inceputul lunii februarie 1903 2, fotografia mamei sale adoptive, casa

Aspect din expoziţia care oglindeşte copilAria şi tinereţea
lui Ilie Pintilie

in care a copilărit, fotocopii ale actului de căsătorie şi a fişei militare ,
precum şi alte fotogr.afii ale familei - soţia şi cei doi copii.
Un text general atrage atenţia că intre anii 1 9 1 8-1922 ca ucenic
la Atelierele "Nicolina", secţia turnătorie, apoi ca lucrător, Ilie Pintilie
2 1 1 frbruarie 1 903, dupA cum l't'zultA din act, reprezintA data lnregistrirll
lui Ilie Pintilie In actele Stirii Civile din Iaşi. In realitate el a fost găsit In ziua
de 10 februarie in leagănul de la Institutul "GI't'gorian", r:lnd avea aproximativ
• zile, dus apoi la orfelinat de unde a fost adoptat de viitoarea sa mamA salariati
a acestei Instituţii.
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s-a incadrat activ încă din această perioadă in mişcarea muncitorească
participind la acţiunile revoluţionar-e ale ceferiştilcir. Deşi tînăr, Ilie Pin
tilie participă alături de muncitori mai vîrstnici din ate:iere la grevele
din anii 1 9 1 8-19 1 9 iar apoi la greva generală din 1 920 3•
In ideea ilustrării cît mai complete a vieţi i şi activităţii lui Ilie
Pin tilie s-a recurs în IT'od judicios la unele t�xte generale cum este
şi acela în care Ilie Pintilie se destăinuie că : "Am fost de mic copil
în cea mai neagră mizerie, crescut de un tăietor de lemne şi de
o
spălătoreasă, .· care în multe zile. flămînzeau căci nu aveau ce mînca.
Am stat zile de iarnă intregi fără nădejde C'ă a doua zi voi avea o
coajă de pîine pe care să o mănînc ; am umblat · mai mult în zdrenţe
dC'c ît în haine" .
Alte fotografii îl înfăţi�ează pe Ilie Pintilie împreună cu . tovarăşii
săi de lucru în secţia de turnătorie de la Atelierele C.F.R. "Nicolina " .
I n acest context sînt expuse ur: eltele d e l ucru c e i-au aparţinut precum
ş' .11acheta Atelierelor "Nicolina" din B.C'L•a vreme. ' Toate acestea reclau
în mare măsură atmosfera epocii cu frămîntările şi oamenii ei, con
centrată muzeistic în jurul lui Ilie Pintilie.
După ce-şi satisface stagiul militar (1 925--1927), Ilie Pintilie
se
o
reintoarce la Atelierele C.F.R. din Iaşi unde îşi reia munca. Cu

experienţă a vieţii mai bogată, mai matur, avind cunoştinţe mai multe, el
incepe să desfă�oare o intensă activitate revoluţiona� ă in cadrul sindi
catelor C.Jo'.R. Ilie Pintilie se afirmă acum ca un con ducător < u reale
calităţi politice şi o1 ·ganizatorice, dotat cu o inepuizabilă . energie,
ho
tărîre şi curaj in muncă. Devenit membru al partidului in 1 928,
Ilie
Pintilie avea să-şi dedice ir!treaga sa capacitate Şi putere de muncă
rauzei clasei muncitoare.
in
Iaşul cunoa�te, in perioada crizei generale a capita" ismului şi
cea imediat premergătoare luptelor proletare din 1 933, o efervescenţă
revoluţionară deosebită. Prezenţa comunistului
Ilie Pintilie
se face
simţită in majoritatea
acţiuni' or
întreprinse
de Partidul Comunist
Român. DesFre in tens:tate.a mişcării r evoluţionare existente
la
laşi
în această perioadă, de care Ilie Pintilie nu era străin, vorbesc foto
grafii ale caselor conspirati ve din Iaşi (in care adesea intra
Ilie
Pintilie), ziare ce au apărut la Iaşi in acei ani sub îndrumarea Comi
tetului regional Moldova al Partidului Comunist Român ("Jos teroa
rea" , "Buletinul Comitetului regional Moldova al P.C.R. " ,
"Sfărîmaţi
lanţurile " , "Plugarul roşu")
precum
şi primul
număr al
ziarului
"Scinteia" etc. ; documente ce atestă că in 1933 Ilie Pintilie
era pre
şedinte al sindicatului ceferiştilor d:n Iaşi, relatări a2.e siguranţei
din
care rezultA activitatea sa revoluţionară.
Luptele muncitorilor de la "Nico' ina" din februarie 1 933, vin să
argumenteze spiritul revoluţionar al acestui luptător angajat in primele
3

Vezi

,.Anale

de istoric", nr. 5, din 1968,

p. 139, evocarea

dr. N. Popescu.
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rir duri ale luptei, conducător direct al grevelor de la AteEerele C.F.R.

.,Nicolina " .
I n cadrul prezentării generale a luptelor
muncitoreşti
din 1 933
(aspecte de la Atelierele C.F.R. "Grivi ţa " , ord!ne şi corespondenţe ale

Panou

cu

materiale documentare cure ilustrea:tă activita
tea revoluţionară a lui Ilie Pintilie

oficialităţilor privind acest moment etc.) este rel!efată lupta Iaşului şi
indeosebi rolul jucat de Ilie Pintilie. Represiunile întreprinse atunci
de autorităţi in: poti iva con�ucătorilor grevişti nu 1-au ocolit, ci dim
potrivă Ilie Pintilie a fost arestat şi condamnat la un an inchisoare.
Mandatul de arestare emis in februarie 1 933, fotografia inchisorii Galata
din Iaşi, o relatare a poliţiei despre condamnarea sa, fişa de deţinut,
etc. redau acest fragment din viaţa lui.
Prestigiul ce şi-1 căpătase in faţa maselor muncitoare in lupta cu
rajoasă impotriva nedreptăţilor sociale de atunci este c onfi rmat
de

valul de proteste al mulţimii pentru eliberarea sa. Presa muncitorească
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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şi progresistă a vremii, precum şi alte acţiuni de masă

se împotrivesc
detenţiei lui Ilie Pintilie şi cer eliberarea sa.
Un diapozitiv il înfăţişează pe Ilie Pintilie intr-unul din momentele
caracteristice activităţii lui, acela de tribun al poporului. Talentul său
oratoric, spiritul combativ precum şi tematica discursurilor ce le ţinea
au captivat auditoriu!, prin puterea de convingere reală, prin argumen
tele logice ce le folosea şi calmul cu care explica ideile sale I-au făcut
iubit şi preţuit de mase.
Organizatorilor nu le-a fost uşor să aleagă din noianul de momente
ale vieţii şi activităţii lui Ilie Pintilie pe cele mai semnificative,
mai
grăitoare pentru a fi expuse.
In acest
cadru este
prezentat
textul
depoziţiei lui ca martor in cunoscutul proces
de la Craiova
intentat
conducătorilor luptelor muncitoreşti din februarie 1 933, in care Ilie Pin
tilie aduce un aprig rechizitoriu regimului de tero,a.re ce conducea desti
nele ţării. Alte documente de arhivă precum şi fotografii
evocă lupta
plină de sacrificii dusă de proletaria.tul din ţara noastră care, avind con
ducători cum a fost şi Ilie Pintilie, şi-a demonstrat vitalitatea
sa de
clasă îndreptăţită să cucerească puterea.

O nouă încăpere este destinată să edifice vizitatorul asupra activi
tăţii desfăşurate de Ilie Pintilie in perioada
de după 1 934, pînă
in
1 939 (cind este din nou arestat). Mai intii ca activist al C.C. al P.C .R.,
apoi ca membru şi ca secretar al Comitetului Central. Ca membru al
Comitetul Central al partidului,
Ilie Pintilie
a desfăşurat
o amplă
activitate de organizator al luptei muncitorilor din intreaga ţară
pe
linie de partid, cit şi in cadrul unor organizaţii conduse de P.C.R.
cum ar fi sindicatele, Blocul democrat, etc., militind pentru unitatea de
acţiune a proletariatului din România. Prezenţa lui se face simţită in
cele mai diferite centre muncitoreşti. O hartă sugestivă ne indică gra
fic localităţile unde Ilie Pintilie a fost prezent pentru a face auzit cu
vintul organului central a partidului in rindul membrilor de sindicat
şi al maselor muncitoare în general. Printre acestea cităm in afară de
oraşul Bucureşti, localităţile Braşov, Tumu-Severin,
Timişoara,
laşi,
Paşcani, Galaţi, Arad, Oradea, Cluj, etc. O fotocopie de dimensiuni mai
mari înfăţişează participanţii la Congresul sindicatelor C.F.R.
de
la
Braşov din 1 936 printre care este prezent şi Ilie Pintilie.
Un text scurt precizează că "in

anul

1 936 Ilie

Pintilie a

fost

cooptat in C.C. al P.C.R. iar in 1 938 in secretariatul Comitetului Central
al partidului " .
Un alt domeniu al activităţii lui Ilie Pintilie a fost

.
publicistica.

Cu numai patru clase primare, dar cu o perseverenţă deosebită in pre-:
gătirea sa ca autodidact, el şi-a însuşit de timpuriu o cultură care i-a
permis să abordeze in scris diversele probleme majore ce le dezbătea
adesea verbal cu masele de muncitori. Numeroase materiale de presă,
temele abordate, stilul in care erau redactate vădesc calităţi · deosebite
in domeniul scrisului. Ca martori prezenţi in expoziţie ale acestor cali-
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tăţi sint expuse titluri de ziare in care a publicat Ilie Pintilie : "Clo
potul" , "Soarele", "Arena, " "Blocul", "Nu " , "Ecoul' etc.,
precum
ŞI
unele articole semnate de el cum ar fi ·. "Primejdia cea mare", "Garda

Aspect din sala care relevă activitatea lui Ilie Pintilie ca
membru al C.C. al .P.C.R.

de fier", ."Frontul popular", "Vrem amnistie pentru deţinuţii antifas
cişti " etc.
Alte ·materiale expuse in această încăpere sint rapoartele şi ordinele
organelor respective (despre urmărirea sa ca �suspect intemabil") care
confirmă odată in plus personalitatea şi activitatea deosebit de bogată
a acestui luptător neobd&i_t pentru cauza maselor muncitoare.
O încăpere aparţe, deosebit de etnoţionantă, care ni se pare cea
"Ilie
mai reuşită dintre toate celelalte ce alcătuiesc Casa memorială
Pintilie ", este ultima cameră din circuitul muzeal. Aici,
atit muzeo
graful cit şi arhitectul au găsit - după părerea noastră - soluţia mu
zeotehnică cea mai adecvată. Remarcăm montaje de fotografii ingenios
5

-

Cercetări i storice
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realizate care redau intr-un plan mărit lupta lui Ilie Pintilie şi a altor
comunişti din inchisorile prin care au trecut. (Doftana şi Jilava). Vi
trine adecvate scot la iveală mijloace de tortură (costum de deţinut şi
cătuşe metalice) folosite împotriva comuniştilor
aflaţi in inchisorile
regimului.
Un reuşit panou central ne înfăţişează prin două fotografii de
fundal imaginea sumbră a Doftanei inainte şi după cutremurul de
pămînt din noiembrie 1 940, cind sub dărămăturile zidurilor sale şi-au
găsit moartea treisprezece din miile de luptători antifascişti şi revo
luţionari printre care şi Ilie Pintilie. Imaginea este completată de o
perdea de gratii din fier fixată pe un plan miU apropiat de vizitatori.
In faţa acestora este aşezat chipul sculptat (bust) al lui Ilie Pintilie,
simbol al implinirii idealurilor pentru care a luptat şi şi-a jertfit
viaţa.

Ultima IncApere cnre redA lupta lui me Pintilie şi a altor
comunişti in inchisorile regimului capitalist.
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Ace8$tă suprapunere in trei registre (fundalul,
gratiile şi bustul)
este deosebit de sugestivă. Tabloul stîrneşte admiraţie. Vizitatorul este
impresionat de reuşita evocare a luptei dusă de acest fiu credincios al
clasei muncitoare pentru o cauză dreaptă, pentru măreţele victorii de
mai tirziu.
Un ultim panou
al expoziţiei - muzeu redă
printr-un
montaj
foto cuprinzînd Monumentul eroilor patriei căzuţi în lupta pentru li
berta.te şi socialism şi piatra de mormint a lui Ilie Pintilie. Osemintele
celui dispărut sub zidurile Doftanei au fost depuse aici ca un omagiu
suprem adus de intregul popor.
Casa memorială "Ilie Pintilie" constituie o realizare sub toate as
pectele, la care şi-au adus contribuţia, Muzeul de istorie
a Partidului
Comunist, a mişcării revoluţionare şi democratice din România şi Mu
zeul de istorie a Moldovei din Iaşi. In ciuda multor neajnnsuri inerente,
ea a fost realizată in condiţii optime. Prin tematica abordată, prin so
luţiile tehnice de montare
realizate prin grafica complementară fo
losită, acest obiectiv muzeal răspunde exigenţelor actuale impuse
de
muzeografia modernă.
Absenţa unor materiale privind anumite momente a dus la folo
sirea într-o oarecare măsură a textelor generale. S-a recurs la text nu
mai acolo unde lipsa documentului şi necesit.a,tea explicării momentului
a cerut-o. Nu s-a făcut abuz nici de texte explicative. In cazul expo
natelor - document care pot fi citite şi înţelese s-a renunţat la textul
explicativ. Prezentarea grafică in ansamblu este făcută în deea ca vi
zitatorul să inţeleagă uşor tematica expusă.
Poziţia clădirii şi ordonarea spaţiului interior nu a permis alegerea
unui circuit muzeistic ideal. Deşi nu există o regulă bine determinată
privind organizarea caselor memoriale însoţite de expoziţii-muzeu,
apreciem că încăperile dedicate memorialului trebuie să fie aşezate la
urmă, spre ieşirea din muzeu. Pare mai logic şi mai util ca vizitatorul
să facă mai întîi cunoştinţă cu faptele celui om.a,giat ca apoi
vizitînd
memorialul să-şi poată face o imagine fidelă despre
cel prezent
in
muzeu şi "opera" lui.
La Casa memorială "Ilie Pintilie" circuitul incepe
cu memorialul
ş i nu cu expoziţia. Această soluţie impusă de poziţia casei este unică.
Ceea ce credem că s-ar putea face, pentru ca intrarea să nu fie direct
de afară, este construcţia unei marchize. Aceasta cu atît mai mult cu
cit ea a existat iniţial. Astfel ar exista posibilitatea unei prime
aco
modări a vizitatorului, necesară in muzeografie. Totodată, construcţia
pe care o propunem ar constitu i şi un mijloc de protecţie pentru spa
ţiul memorial indeosebi.
Din cele expuse se desprinde ideea că in cazul organizării de case
memoriale ale unor conducători
ai mişcării
muncitoreşti
din
ţara
noastră, a căror activitate s-a desfăşurat în condiţii vitrege, este nece
sară organizarea de expozi ţii-muzeu care să
întregească
memorialul .
O astfel de organizare se im pu ne ca o cerinţă a muzeografiei moderne.
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(La maison memoriale "Ilie Pintilie")
Resume
L'article fait reference ă la methode d'amenagement des maisons memoriales,
qui refletent l'activite des militants du mouvement ouvrier. L'auteur remarque la
difference entre les maisons memoriales classiques dediees aux hommes de science
ou de culture (dont l'activite est illustree seulement par "le memorial " ) et celles
dediees aux dirigeants de la classe ouvriere, qui reclament en plus du "memo
rial" la realisation d'une exposition-musee.
L'auteur demontre le phimomene totalement specifique pour les dirigeants
revolutionnaires : leur activite se deroule sur deux plans differents : d'une part
le trava,il et le comportement ressemblant a ceux de leur camarades, d'autre part
l'activite de combattant communiste entraine dans une lutte difficile a cause de
lourdes conditions de l'illegalite imposee par les gouvernants.
Au point de vue musisthique cette activite specifique est necessa.irement
illustree par une exposition-musee, pres du "memorial".
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