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ARGUMENT

Cercetarea și protecția patrimoniului cultural este un domeniu deosebit de ac-
tual pentru Republica Moldova. Problematica oferă multiple teme de investigaţie 
știinţifi că, care își mai așteaptă cercetătorii tentaţi să examineze schimbările în 
domeniul culturii, în ansamblu, în diverse perioade istorice, și, în special, în peri-
oada sovietică, precum și efectele acestora asupra întregii societăţi contemporane. 
Vestigiile culturale păstrate și transmise de generațiile anterioare sunt o dovadă 
concludentă a valorilor pe care le-au avut și pe care le-au păstrat. Atitudinea pe 
care o avem noi astăzi față de această moștenire ne poate asigura un viitor prosper 
sau incert. 

Prezenta culegere cuprinde materialele Conferinţei știinţifi ce „Noi tendințe 
în protecția și promovarea patrimoniului cultural național și european”, ce  s-a 
desfășurat la 27-28 septembrie 2013 la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă” din Chișinău. Ea a fost organizată de grupul de lucru din cadrul pro-
iectului instituțional „Patrimoniul cultural-național din Republica Moldova 
– component al civilizației europene” și de Catedra de Etnologie și Geografi e a 
Facultății de Istorie și Etnopedagogie. Conferința s-a bucurat de interes din par-
tea specialiștilor în domeniul patrimoniului cultural. La manifestare au participat 
profesori universitari și școlari, cercetători, masteranzi, doctoranzi de la Universi-
tatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM, 
Institutul de Istorie al AȘM, Institutul de Studii Enciclopedice al AȘM, Muzeul 
Național de Istorie a Moldovei; Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Uni-
versitatea de Studii Umanistice, profesori școlari de la licee din Chișinău, orașul 
Biruinţa, (r-nul Sвngerei), or. Taraclia, s. Biești (Orhei), Gimnaziul din s. Sănătă-
uca (Florești), Gimnaziul Coșernița (r-nul Criuleni), Gimnaziul din s. Ghiliceni 
(r-nul Telenești) etc.

Materialele din culegere sunt prezentate în patru secțiuni: Patrimoniul cultural: 
concepte, teorii, practici; Perspective europene asupra politicilor în domeniul studi-
erii și propagării patrimoniului cultural-istoric; Cercetarea patrimoniului cultural 
în instituțiile superioare de învățământ și Valorifi carea patrimoniului național din 
perspectiva curriculară școlară. În articolele inserate sunt propuse noi perspective 
de interpretare a patrimoniului cultural material și imaterial, mobil și imobil. 

Volumul se înscrie în contextul studiilor tematice, având o abordare pluri-
dimensională. El va prezenta interes pentru colaboratori științifi ci, muzeografi , 
specialiști din așezămintele culturale, cadre didactice din învățământul universitar 
și preuniversitar, angajați ai agențiilor de turism, masteranzi, studenți, elevi, pre-
cum și pentru toți cei interesați de cunoașterea și protejarea moștenirii culturale.

Valentina Ursu
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PATRIMONIU ŞI PATRIMONOLOGIE 
ÎN SISTEMUL EDUCAŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA: 

ACTUALITATE ŞI NECESITATE

Elena PLOȘNIŢĂ, 
dr. hab., conf. univ., Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei

Summary
Th e word heritage is of Latin origin and refers to inheritance. Th ere are numerous 

criteria and principles of heritage classifi cation, but generally are accepted and pro-
moted the hollowing: cultural and natural heritage, mobile and immobile heritage, 
tangible and intangible heritage. Th e notion heritage has entered a long time ago into 
the scientifi c and public vocabulary; it found a proper refl ection in special scientifi c 
literature from the republic and from abroad, in national and international legal fra-
mework. Th e Council of Europe, UNESCO, the European Union, ICOM elaborated 
tenth of normative acts, diff erent conventions which regulate aspect related to the 
preservation and protection of cultural heritage, of historic and cultural monuments, 
of cultural and natural heritage. 

Th e heritage studies is a new discipline, despite powerful humanistic associations 
with old and new names specifi c to historic, geographic and political sciences. Th ere 
is a strong connection between the heritage studies and museology, culturology and 
ethnology. In general, the notions of heritage and heritage studies presume a category 
of value which means not only the preservation of the value, but also its development. 
In relation to this, heritage science is regarded as a science which focuses on identifi -
cation, study and protection of cultural and natural heritage, mobile and immobile 
heritage, tangible and intangible heritage.

Th e educational system of Republic of Moldova does not provide any discipline 
generally related to heritage. However, we must admit that most humanistic disci-
plines treat to some extent problems of national and universal heritage. Not a single 
department from Moldova, humanistic or natural sciences, off ers courses focusing 
specifi cally on heritage at undergraduate studies level (cycle I). Only in 2009, the State 
Pedagogical University „I. Creangă” introduced a Master Course “Historic heritage 
and cultural tourism”. Also, the State University of Moldova made some attempts at 
introducing a new Master Major – Protection of heritage, but without any success 
until now. It is a good idea to have a general introduction course into heritage at the 
undergraduate level (cycle I) in order to have some coherence and continuity with the 
Master course which was introduced at the State Pedagogical University „I. Creangă”. 
Such a course is necessary to provide knowledge about the place of heritage science 
within humanistic sciences, about heritage theory and principles of heritage classifi -
cation. Th e course will help the student to enter the world of national and universal 
heritage, will make understand what is important and valuable, will form a respon-
sible attitude towards issues of protection, valorifi cation and preservation of heritage, 
and will also help off er an integrated framework of heritage knowledge.
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Keywords: heritage, cultural assets, heritage science, heritage classifi cation, heri-
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Patrimoniu este un cuvânt de origine latină și are semnifi caţia originară 
de moștenire. Termenul de patrimoniu în sens de „bun cultural” începe să fi e 
utilizat abia de la sfârșitul secolului XVII. A cunoscut o expansiune în utilizare 
după 1930. În lumea anglo-saxonă, o perioadă îndelungată a fost folosit terme-
nul property, iar din 1950 este utilizat heritage. „Totalitatea bunurilor culturale 
mobile și imobile care prezintă o valoare deosebită – determinată ca atare – și 
sunt reprezentative pentru istoria unui popor, având virtutea să o desemneze 
pe aceasta, formează patrimoniul cultural naţional. Calitatea de bun cu valoare 
deosebită se atestă printr-un laborios și îndelung sistem de evaluare și sancţi-
onare juridică. Numai în urma acestora se poate vorbi despre existenţa de jure 
a patrimoniului cultural naţional. Patrimoniul cultural are un caracter deschis, 
el se dezvoltă în permanenţă, adăugându-i-se noi descoperiri în plan arheo-
logic, istoric, etnografi c, artistic, știinţifi c, ca și creaţiile artistice, știinţifi ce și 
tehnice contemporane”1. 

Există numeroase criterii și principii de clasifi care a patrimoniului, dar, în 
general, sunt acceptate și promovate următoarele categorii: patrimoniu cultu-
ral și patrimoniu natural, patrimoniu mobil și patrimoniu imobil, patrimo-
niu material și patrimoniu imaterial. Noţiunea de patrimoniu s-a consacrat în 
vocabularul știinţifi c și public, și-a găsit o refl ectare adecvată în literatura de 
specialitate și în legislaţie.

Coordonarea procesului de ocrotire a patrimoniului cultural pe plan inter-
naţional a necesitat crearea, în 1946, a ICOM [Consiliul Internaţional al Mu-
zeelor (patrimoniu mobil și imobil], iar în 1965 – a ICOMOS [Consiliul Inter-
naţional al Monumentelor (patrimoniu imobil)]. Consiliul Europei, UNESCO, 
ICOM, ICOMOS au elaborat zeci de acte normative (sunt înregistrate 70) și 
diverse convenţii care reglementează sfera de păstrare și protejare a moșteni-
rii culturale, a monumentelor de istorie și cultură, a patrimoniului cultural și 
natural. La Roma funcţionează, în calitate de organ consultativ al UNESCO, 
Centrul Internaţional de Cercetare a Problemelor privind Protejarea și Resta-
urarea Patrimoniului Cultural. 

În Republica Moldova „populaţia nu percepe valoarea monumentelor, de-
oarece nu este nici educată, nici informată sufi cient. Nu există un program 
special la nivel de stat destinat popularizării monumentelor istorico-naturale 
de valoare incontestabilă”2. 

Recunoașterea de către o societate a rolului patrimoniului în viaţa social-
1 Ioan Opriș, Transmuzeographia, București, Oscar Print, 2000, p. 22.
2 Sergiu Musteaţă, „Cuvânt înainte” la Protecţia juridică a patrimoniului arheologic. Culegere 

de acte normative și convenţii internaţionale, coordonator S. Musteaţă, Chișinău: Ruxanda, 
2010, p. 9.
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economică este un indice al nivelului său de cultură. Patrimoniul este un mij-
loc de comunicare cu trecutul. Trebuie să convingem societatea în care trăim, 
pe semenii noștri că fără patrimoniu cultural ne pierdem identitatea naţională 
și culturală. Patrimoniul cultural este principala mărturie a contribuţiei istori-
ce a unei naţiuni la civilizaţia universală. 

Patrimoniul cultural este administrat prin instituţii specializate, ca arhivele, 
bibliotecile, dar și prin instituţiile de învăţământ, academice ori ale cultelor 
religioase. Protecţia patrimoniului este o problemă vitală pentru orice stat. În 
Republica Moldova, în ultimii zece ani au fost aprobate mai multe acte legisla-
tive în domeniu: Legea muzeelor (2002), Legea privind protejarea patrimoniu-
lui arheologic (2010), Legea privind protejarea patrimoniului cultural naţional 
mobil (2011), Legea monumentelor de for public (2011), Legea privind prote-
jarea patrimoniului cultural imaterial (2012) etc. Sperăm că această legislaţie va 
contribui la cristalizarea sistemului de ocrotire și promovare a patrimoniului 
cultural naţional. Mai sunt necesare măsuri urgente de reglementare juridică 
și organizatorică, de schimbare a atitudinii individuale și colective faţă de pa-
trimoniul cultural, de promovare a interesului pentru colecţionare și ocrotire. 

În susţinerea procesului de ocrotire a patrimoniului au fost ratifi cate mai 
multe convenţii internaţionale privind protejarea patrimoniului: Convenţia 
europeană privind protejarea patrimoniului arheologic (2001), Convenţia 
UNESCO privind protecţia patrimoniului mondial cultural și natural (2002); 
Convenţia UNESCO privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial 
(2003), Convenţia UNESCO privind protecţia și promovarea diversităţii de 
expresii culturale (2006), Convenţia-cadru europeană privind valoarea patri-
moniului cultural pentru societate (2008) etc. 

În toată lumea există instituţii publice și private care colectează, gestionează 
și protejează patrimoniul mobil și imobil. În Republica Moldova există un sis-
tem centralizat, moștenit din URSS, de depozitare și gestionare a patrimoniului 
naţional mobil. Spre exemplu, bibliotecile gestionează sursele scrise, imprima-
te tipografi c și destinate tirajării, arhivele colectează diverse surse scrise create 
într-un singur exemplar, iar muzeele colecţionează și conservă surse materiale 
bidimensionale și tridimensionale. Este o specializare pur teoretică, pentru că 
în practică lucrurile stau cu totul altfel: și bibliotecile, și muzeele, și arhivele au 
colecţii diverse, inclusiv de documente, carte, fotografi e etc. Există o delimitare 
tipologică foarte strictă pe surse istorice în colectare și documentare. Trebuie 
să menţionăm că în ultimii ani colecţii variate cu valoare de patrimoniu cultu-
ral sunt deținute de instituţii private și publice. 

Astăzi sunt necesare clasarea și inventarierea categoriilor de patrimoniu 
mobil și imobil, elaborarea normelor metodologice de clasare/declasare a pa-
trimoniului mobil, elaborarea normelor metodologice de semnalizare a monu-
mentelor istorice. Este cazul ca la Chișinău să fi e fondat un Institut Naţional al 
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Patrimoniului, cel puţin este nevoie de un organism unitar, pentru că patrimo-
niul este o componentă a dezvoltării social-economice, ce nu poate fi  neglijată.

Problema patrimoniului nu poate fi  tratată superfi cial sau enunţiativ – sunt 
necesare măsuri radicale. Din felul în care se utilizează/valorifi că bunurile pa-
trimoniale, decurg și rezultatele de natură educativă și instructivă. Patrimoniul 
cultural ‒ „în toate ipostazele sale [‒] este caracterizat de o tendinţă spre uni-
versalism. În acest sens este necesar de a trece de la discuţii despre patrimoniu 
la interesul real și economic global, la instruire și educaţie”3. 

Protejarea patrimoniului ca formă de activitate culturală apare în Renaștere, 
dar o răspândire largă a primit doar în epoca modernă. La începutul secolului 
XX apar primele lucrări privind protejarea patrimoniului, cele mai importante 
fi ind semnate de P. Clemens și G. Dehio. Din 1920, în SUA, Marea Britanie, 
Germania și Italia sunt elaborate și promovate primele programe de instruire 
privind ocrotirea patrimoniului cultural. Iar în a doua jumătate a secolului XX 
s-a stabilit o nouă disciplină – patrimoniologia (în engleză, heritage studies). 
Patrimoniologia (știinţa patrimoniului) este o disciplină nouă, în pofi da asoci-
aţiilor umanistice puternice cu un șir de noţiuni mai vechi sau mai noi specifi -
ce știinţelor istorice, sociale, geografi ce, politice. Există o legătură deosebit de 
strânsă a patrimoniologiei cu muzeologia, culturologia, etnologia. În general, 
noţiunile de patrimoniu și patrimoniologie presupun o anumită categorie de 
valoare, ceea ce înseamnă, de fapt, nu numai păstrarea, ci și dezvoltarea acestei 
valori. În legătură cu aceasta, patrimoniologia poate fi  privită ca știinţă care 
se ocupă cu identifi carea, studierea și protejarea patrimoniului cultural și na-
tural, mobil și imobil, material și imaterial. Terminologia domeniului este în 
permanentă dezvoltare, nu demult în Europa au apărut termenii patrimoniu 
conceptual, sociologia patrimoniului cultural.

Diplome de specialist în domeniul patrimoniului, de muzeolog, de conser-
vator sau de restaurator erau, începând cu anul 1964, instituite și acordate prin 
sistemul de învăţământ universitar. În 1987 erau repertoriate asemenea pro-
grame universitare în 50 de ţări. Astăzi, în întreaga lume 457 de instituţii de 
învăţământ universitar pregătesc specialiști în domeniul patrimoniului. Mai 
mult, s-au creat specializări foarte înguste și precise, care au contribuit major la 
dinamizarea domeniului. Spre exemplu, în 1990, la Paris a fost deschisă Școa-
la Naţională a Patrimoniului. Pregătește, în regim de studii postuniversitare, 
„conservatori ai patrimoniului”, cu specializări în arheologie, monumente is-
torice, arhive, inventarierea generală a patrimoniului. În 1996, în cadrul Școlii 
a fost deschis Institutul de Formare a Restauratorilor de Opere de Artă. Anual 
apar zeci de lucrări știinţifi ce și manuale consacrate patrimoniului. Una dintre 
cele mai solicitate rămâne cartea lui Dominique Audrerie, La notion et la pro-
tection du patrimoine, publicată la Paris în 1997. 

3 Audrerie Dominique, La notion et la protection du patrimoine, Paris, 1997, p. 23.
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Patrimoniologia este o știinţă relativ tânără, acceptată și introdusă în uni-
versităţi abia în a doua jumătate a secolului XX, dar cristalizarea sa a avut loc 
de-a lungul a două secole de căutări și frământări; există specialiști recunoscuţi 
atât în domeniul teoriei, cât și al practicii, sunt cunoscute importante contri-
buţii teoretice. Patrimoniologia este concepută, de marea majoritate a cercetă-
torilor, ca știinţă independentă, interdisciplinară, al cărei obiect de cercetare 
este patrimoniul. A subordona patrimoniologia uneia sau alteia dintre știinţe, 
arhitecturii sau artei este împotriva realităţii sau a mai considera patrimonio-
logia o ramură a istoriei ni se pare depășit. 

Instruirea în domeniul patrimoniologiei este o temă puţin abordată în Re-
publica Moldova, dar care merită a fi  pusă în discuţie. O instruire bună în do-
meniu poate contribui la o creștere economică durabilă, promovând împlinirea 
pe plan personal, coeziunea socială și cetăţenia activă. Convenţia-cadru a Con-
siliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate, adop-
tată la Faro (Portugalia) în 2005, ratifi cată de Republica Moldova la 11 ianuarie 
2008, evidenţiază rolul strategic al patrimoniului cultural și utilizarea lui pentru 
dezvoltarea umană și ridicarea calităţii vieţii. Conform art. 13 din Convenţie, 
„Patrimoniul cultural și învăţământul”, ţările semnatare se angajează:

a) să faciliteze inserţiunea dimensiunii patrimoniului cultural în toate ni-
vele de învăţământ, nu neapărat ca obiect de studiu specifi c, ci ca mijloc 
propice de acces la alte domenii de cunoștinţe;

b) să fortifi ce legătura dintre învăţământul din domeniul patrimoniului 
cultural și cel al formării continue; 

c) să încurajeze cercetarea interdisciplinară a patrimoniului cultural, a co-
munităţilor patrimoniale, a mediului și a relaţiilor între acestea;

d) să încurajeze formarea profesională continuă și schimbul de cunoștinţe 
și de priceperi în interiorul și în afara sistemului de învăţământ.4

În ultimii ani, Consiliul Europei promovează educaţia în domeniul patri-
moniului, „educaţie activă interdisciplinară care implică un parteneriat între 
învăţământ și patrimoniul cultural, precum și activităţi legate de patrimoniu 
pentru tineri”5. Consiliul Europei și-a focalizat atenţia și asupra dezvoltării 
meseriilor și instruirii în domeniul patrimoniului cultural. Cu sprijinul Fun-
daţiei europene pentru meseriile de patrimoniu au fost lansate și realizate mai 
multe proiecte: CARAVELA (pregătire vocaţională referitoare la meseriile din 
domeniul clădirilor istorice), SALAMBO (dezvoltarea meseriilor în domeniul 

4  Convenţia-cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru 
societate, in Protecţia juridică a patrimoniului arheologic. Culegere de acte normative şi 
convenţii internaţionale, coordonatorul volumului S. Musteaţă, Chişinău: Ruxanda, 2010, p. 
160.

5  Lucia Marinescu, „Pedagogia de patrimoniu – realizări și aspiraţii”, in Studii de muzeologie, 
Chișinău: Bons Offi  ces, 2013, p. 96.



Materialele Conferinței științifi ce, 27-28 septembrie 2013 13

artelor decorative conexe patrimoniului), RESIDE (reţeaua siturilor pentru 
dezvoltare), AGESA (atelier european pentru managementul siturilor arheo-
logice), PATRIMONIU turistic și călătoriile etc. Au fost elaborate zeci de ma-
nuale utile privind modalităţile de abordare a patrimoniului cultural, mobil și 
imobil, material și imaterial. 

Învăţământul despre patrimoniu este necesar și deosebit de actual, dar de-
pinde de mai mulţi factori, printre care menţionăm:

- regimul de stat și politic al societăţii este o condiţie importantă pentru 
determinarea strategiei în domeniul educaţiei, în general, și în domeniul 
patrimoniului, în special;

- nivelul de dezvoltare economică a ţării, care poate servi ca catalizator sau 
frână în dezvoltarea unor anumite domenii în sfera învăţământului, care 
nu dau un anumit profi t;

- nivelul de dezvoltare al culturii, inclusiv al știinţei, care stimulează și 
umple conţinutul procesului de învăţământ. 

În sistemul educaţional al Republicii Moldova, la primele trepte de studiu 
nu există, nu sunt introduse discipline cu caracter general de patrimoniu. Deși 
trebuie să recunoaștem că majoritatea disciplinelor umanistice într-o anumită 
măsură tratează și probleme de patrimoniu naţional și universal. Nu există 
aceste discipline nici la treapta de licenţă (ciclul I) a facultăţilor umanistice, 
sociale sau de știinţele naturii ale universităţilor din ţară. Este adevărat, în anii 
1995-1996, la Universitatea de Stat, în cadrul Facultăţii de Istorie a fost des-
chisă o grupă de studenţi, separată în două, o jumătate specializându-se în 
„istorie-arhivistică”, iar cealaltă ‒ în „istorie-muzeografi e”. Începând cu anul 
de studii 2005/2006 a fost deschisă o specialitate nouă: muzeografi e. Totodată, 
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice pregătește restauratori în artă. Și 
doar la Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”, la ciclul II (Masterat), 
există din 2009 specialitatea „Patrimoniu istoric și turism cultural”. Adăugăm 
că Universitatea de Stat din Moldova a încercat să introducă la Masterat speci-
alitatea „Managementul patrimoniului”, până când fără succes. 

Considerăm că odată ce avem, la ciclul II al Universităţii Pedagogice de Stat 
„I. Creangă”, o specialitate concretă referitor la patrimoniu, este cazul să fi e fi xat 
și la licenţă un curs de introducere în patrimoniu sau de patrimoniologie gene-
rală, un curs cu caracter general, pentru ca să fi e asigurată o anumită coerenţă 
și continuitate. Un asemenea curs ar avea drept scop determinarea locului patri-
moniologiei în sistemul știinţelor și disciplinelor umanistice și sociale, ar prezen-
ta o imagine concretă a teoriei patrimoniului, a principiilor de clasifi care a pa-
trimoniului. Cursul l-ar ajuta pe student să se orienteze în lumea patrimoniului 
naţional și universal, identifi când ceea ce este important ca valoare, i-ar forma o 
atitudine corectă faţă de păstrarea, valorifi carea și protejarea patrimoniului, i-ar 
oferi un sistem integru de cunoștinţe despre patrimoniu, i-ar permite să-și for-
muleze o poziţie culturală clară și independentă faţă de monumente ca obiecte 
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turistice pe piaţa serviciilor. După audierea acestui curs, studenţii ar trebui să cu-
noască noţiunile principale teoretice de patrimoniologie, să defi nească rolul pa-
trimoniului în viaţa social-economică a ţării, să cunoască politicile de protejare 
a patrimoniului, principalele complexe monumentale din afara ţării. Studentul 
ar trebui să se orienteze în complexitatea monumentelor, evidenţiind principalul 
și actualul, să formuleze o poziţie culturală adecvată faţă de un monument sau 
altul, să posede un sistem bogat de cunoștinţe despre lume, să se orienteze în va-
lorile culturale. Este foarte important ca studentul să obţină o capacitate de inter-
acţiune socială pe baza normelor morale și juridice ale societăţii, a standardelor 
sociale, să demonstreze respect faţă de oameni și memoria lor, toleranţă faţă de 
alte culturi, să fi e gata de a susţine relaţii de parteneriat, să posede metodele prin-
cipale și mijloacele de obţinere, păstrare și prelucrare a informaţiei, să cunoască 
calculatorul ca mijloc de operare a informaţiei, să lucreze cu informaţia despre 
patrimoniu în reţelele globale.

Tematica cursului ar trebui să fi e una cu caracter general și, în același timp, 
diversă. Ea ar trebui să fi e axată pe: 

- probleme teoretice ale patrimoniologiei (noţiunea de patrimoniu, patri-
moniologia în context istoric, abordarea patrimoniologiei în ţară și peste 
hotare, conceptele de patrimoniu etc.);

- patrimoniologia ca știinţă (obiectul și metodele de cercetare, locul pa-
trimoniologiei în sistemul știinţelor, terminologia specifi că, etapele de 
stabilire și evoluţie a știinţei despre patrimoniu);

- documentarea patrimoniului cultural și natural, mobil și imobil, materi-
al și imaterial;

- probleme de identifi care, cercetare, atribuire, evidenţă și inventariere ști-
inţifi că;

-  aspectele administrative și economice ale domeniului; 
-  principiile de clasifi care a bunurilor culturale, monumentelor, izvoarelor 

istorice din ţară și de peste hotare. Probleme de abordare în diverse etape 
de dezvoltare a societăţii, știinţei și culturii;

-  conceptele de patrimoniu cultural și natural, mobil și imobil, material și 
imaterial. Apariţie și evoluţie;

-  muzeele, bibliotecile și arhivele – instituţii de tezaurizare a patrimoniului 
mobil. Probleme de depozitare și conservare;

-  patrimoniu imobil (monumentele de arhitectură), trăsăturile caracteris-
tice și clasifi carea lor. Principalele monumente de arhitectură din ţară și 
de peste hotare; 

-  monumentele știinţei și tehnicii. Conceptul de moștenire industrială. 
Arheologia industrială și abordarea acestui concept. Principiile specifi ce 
de clasifi care;
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-  conceptul de monument al naturii. Rezervaţiile naturale, parcurile naţi-
onale. Principalele tipuri de parcuri naţionale; 

-  patrimoniu imaterial. Probleme de identifi care, păstrare și promovare.
Studenţii trebuie să trateze problemele de patrimoniu în mod adecvat și 

să cunoască cultura naţională, să cunoască metodele și formele de protejare 
a patrimoniului, să conștientizeze specifi cul și sarcinile principalelor direcţii 
în protejarea patrimoniului, să determine priorităţile principale în politicile 
de protejare a patrimoniului. Asemenea teme ca: Clasifi carea tipologică a mo-
numentelor, criteriile de selectare a patrimoniului; Tradiţii de protejare a pa-
trimoniului; Ideea de conservare a bunurilor culturale în Antichitate și Evul 
Mediu; Renașterea și interesul pentru patrimoniu; Epoca modernă și rolul pa-
trimoniului în societate – pot fi  propuse pentru seminare și pregătire indivi-
duală. Disciplina trebuie să deschidă orizonturi noi în privinţa posibilităţilor 
care sunt oferite de organismele internaţionale pentru fi nanţarea proiectelor. 

Un curs de patrimoniologie este unul necesar, actual, legitim și ar constitui 
un avantaj, un suport în studierea ciclului de discipline: istorie, arheologie, 
etnografi e în procesul de pregătire al specialiștilor. Disciplina trebuie să fi e 
abordată ca un obiectiv modern, fl exibil, care va încerca să-și găsească o anu-
mită personalitate și în sistemul educaţional al Republicii Moldova. Misiunea 
specializării în patrimoniu în cadrul Facultăţii de Istorie este aceea de a pregăti 
specialiști de înaltă califi care pentru învăţământ, cercetare istorică și gestiona-
rea patrimoniului în Republica Moldova.

Introducerea unui curs de patrimoniologie poate provoca anumite proble-
me, pe care o instituţie de învăţământ le poate rezolva în mod independent. 
Soluţionarea altor probleme va necesita implicarea statului, ceea ce presupune 
ridicarea rolului Ministerului Educaţiei ca organ de conducere. Patrimoniolo-
gia, introdusă și promovată, pentru început, la Facultăţile de Istorie, poate avea 
doar consecinţe benefi ce pentru dezvoltarea durabilă a societăţii. 
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ASPECTE DIN VIAȚA BISERICEASCĂ DINTRE PRUT ȘI NISTRU 
PÂNĂ LA 1812. PROBLEME DE JURISDICȚIE CANONICĂ

Iurie IONIȚĂ,
preot, lect. univ. drd., UPS Ion Creangă

Moldovene, învață-te a te respecta pe tine 
dacă voiești ca alții să te prețuiască.

(Gurie Grosu, Mitropolit al Basarabiei)

Summary
Moldova for over a decade has gained the independence but recent visits of Rus-

sian offi  cials show that Russia has not given up his interest in this area. Along history, 
aft er every Russian occupation policy, Russian Orthodox Church, operate simultane-
ously a religious occupation, despite all canonical provisions of this church.

In this space between the Prut and Nistru Rivers, was very active church life. In 
particular, he was very active, until 1812, the monasticism. Oldest monasteries were 
the cave monasteries placed on right bank of Nistru River, such as Saharna, Tipova, 
Japca, Butuceni etc.

By establishing Eparchy of Chisinau under the authority of the Russian Church 
was usurped rights canonical Moldovan Church on this land.

Key words: Independence, Christian life, monasteries, interest, eparchy.

Mitropolitul Ardealului Antonie Plămădeală, basarabean de origine (Stol-
niceni, Hâncești), prin anii 1995-1996, spunea că în ţara noastră mai existau 
unele frământări determinate de interese politice care mai țin de o lume a unui 
imperiu ce se afl ă pe cale de dispariție, exprimându-și speranța în rezistența 
acestui popor pentru a-și păstra demnitatea de neam și țară.

Cu toate că Republica Moldova, deja mai bine de două deceniu, și-a căpătat 
independența în urma destrămării Uniunii Sovietice, vizitele ofi cialilor ruși 
(fi e de stat, fi e din biserică) ne demonstrează că Rusia nu a renunțat la interesul 
geopolitic față de acest spațiu. Unul din motivele care îi fac pe ruși să se „simtă 
așa de bine aici” și să se comporte în așa mod umilitor față de moldoveni este 
faptul că au o susținere din partea unor băștinași ce au rămas devotați primilor. 
Materialismul lui Lenin, promovat de comuniști, a mutilat o mulțime de minți, 
înlocuind valorile moral-spirituale cu cele materialiste, demnitatea de neam 
cu slugărnicia față de tot ce vine de la Moscova. Vizita Patriarhului rus în Mol-
dova cu prilejul aniversării a 200 de ani de la înfi ințarea eparhiei de Chișinău 
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sub jurisdicția Patriarhiei de la Moscova a demonstrat încă o dată scopul lor de 
a menține URSS-ul bisericesc în pofi da tuturor schimbărilor. 

Este important în problema dată să vedem în ce împrejurări istorice a fost 
fondată această eparhie. Sărbătorirea cu pompă a acestui eveniment de Mi-
tropolia Moldovei și unele expresii ale patriarhului rus dau impresia că noi, 
românii de aici, am fost încreștinați de numai 200 de ani. În acest sens, prin 
cercetarea noastră vom aduce câteva repere istorice privind jurisdicția biseri-
cească din Moldova de Est.

În acest spațiu dintre Prut și Nistru avem urme de viață creștină din primele 
veacuri ale creștinătății. Conform mărturiei scriitorului bisericesc Eusebiu de 
Cezareea, Sf. Apostol Andrei a propovăduit Evanghelia printre sciți, trecând 
prin partea sudică a Basarabiei. Prin investigațiile arheologice avem dovezi 
materiale de existență a unei vieți creștine în această regiune (obiecte cu sim-
boluri creștine, cruciulițe, inscripții cu caracter creștin etc.): la Cetatea Albă și 
la Barboși (Galați), datând din secolele II-III; la Dănceni (Ialoveni), secolele 
III-V; la Seliște (Orhei), Hansca (Ialoveni), secolele VI-VIII; Brănești, Pohor-
niceni-Petruha (Orhei), Dănceni (Ialoveni), Alcedar (Șoldănești), Echimăuți 
(Rezina) etc. din secolele IX-XI; părți din diferite engolpioane la Hansca și 
Tiras, matrițe pentru turnat cruciulițe descoperite la Orheiul Vechi, Soroca, 
Cernăuți, Lencăuți (Ocnița), care datează din secolele XII-XIV.

Deși tema respectivă și-a găsit refl ectare în istoriografi e grație studiilor mai 
multor istorici, printre care Axentie Stadnițchi, Nicolae Popovschi, Constantin 
Tomescu, Mircea Păcurariu ș.a., ea necesită o reabordare în lumina documen-
telor de epocă. Faptele istorice ne expun cronologic că teritoriul dintre Prut și 
Nistru a fost românesc, parte integrantă a Moldovei istorice, încă din momen-
tul formării poporului român, una din dovezi fi ind limba română, vorbită pe 
ambele maluri ale Prutului.

În toamna anului 1401, potrivit normelor canonice ale vremii, patriarhul 
ecumenic Matei, care se afl a la conducerea bisericii de răsărit, a recunoscut 
canonicitatea Mitropoliei Moldovei, prin TOMOSUL DE RECUNOAȘTERE 
a bisericii din Moldova, primul mitropolit fi ind Iosif I Mușat. În anul 1403, 
în cuprinsul Mitropoliei Moldovei se înfi ințează o episcopie la Rădăuți, iar în 
1596 domnitorul Aron-Vodă întemeiază o episcopie la Huși, care includea și 
ținuturile Lăpușna, Soroca și Tighina. Acestea au fost sub jurisdicția biseri-
cească a Hușilor, adică a Mitropoliei Moldovei, până în anul 1812, când turcii 
au predat regiunile de est ale Principatului Moldova rușilor. În anul 1767 Ho-
tinul Basarabiei, bisericește, era condus de episcopul Amfi lohie, un cărturar, 
hirotonit în cadrul Mitropoliei Moldovei cu învoirea Patriarhiei Ecumenice. 
Această episcopie își sistează activitatea în 1813, după ocupația rusească.

La conducerea bisericii dintre Prut și Nistru, de la început, au fost mai mulți 
ierarhi: mitropolitul Iosif (c. 1386 – c. 1415), mitropolitul Teoctist (1453-1478), 
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mitropolitul Gheorghe (1478-1508), mitropolitul Teoctist I (1508-1528), mi-
tropolitul Teofan I (1530-1546), mitropolitul Grigorie Roșca (1546-1551), mi-
tropolitul Teofan II (1546-1572 și 1578-1587) și mitropolitul Gheorghe Movilă 
(1588-1591 și 1595-1605); episcopi de Roman: ca Macarie II Cronicarul (1531-
1548 și 1551-1558), episcopi de Huși: precum Ioan (1598-1605), Dosoft ei 
(1658-1660), viitorul mitropolit și mare cărturar Mitrofan (1682-1686), Ino-
chentie (1752-1782), Iacob Stamati (1782-1792) și Veniamin Costachi (1792-
1796), renumitul om de cultură și viitor mitropolit.

Viața bisericească de aici era foarte activă, ca și în întreaga Moldovă. În 
administrarea eparhiilor episcopii erau ajutați de protopopi, care aveau sub 
conducerea lor anumite circumscripții – protopopiate. Printre activitățile lor 
erau: pregătirea candidaților la preoție, transferul preoților dintr-o parohie în 
alta, vizita parohilor din jurisdicție, pedepsirea clericilor în caz de încălcări 
disciplinare sau în cazuri de imoralitate etc.

O viață bisericească activă până la 1812 avea monahismul. Cele mai vechi 
așezăminte monahale de aici au fost mănăstirile rupestre din dreapta Nistrului, 
precum Saharna, Țipova, Japca, Butuceni etc. Cea mai veche mănăstire atestată 
documentar este cea a lui Varzar din ținutul Orheiului, menționată într-un act 
din 25 aprilie 1420 emis de Alexandru cel Bun și care, după toată probabili-
tatea, este viitoarea mănăstire Căpriana. Alte mănăstiri care datează anterior 
anului 1812 sunt: mănăstirea Hâncu (1677), mănăstirea Hârbovăț (1730), mă-
năstirea Hârjauca (apr. 1755), mănăstirea Rughi (1777), mănăstirea Țigănești 
(sec. XVIII), mănăstirea Saharna (sec. XVIII), mănăstirea Condrița (1783), 
mănăstirea Curchi (1765), mănăstirea Tabăra (sec. XVIII), mănăstirea Răciu-
la (1797), mănăstirea Hirova (sec. XVIII), mănăstirea Frumoasa (apr. 1805), 
mănăstirea Japca (1770), mănăstirea Dobrușa (1772), mănăstirea Cușelăuca 
(sf. sec. XVIII), mănăstirea Călărășăuca (1780), mănăstirea Suruceni (1785) 
și o mulțime de alte schituri mai mici. Desigur, toate aceste mănăstiri aveau 
cărți de cult, manuscrise, necesare pentru ofi cierea serviciilor divine, sau cărți 
de învățătură folositoare pentru viața monahală, dar numeroasele războaie și 
năvălirile de oști rusești au dus la pierderi mari de manuscrise și tipărituri, dar 
mai cu seamă de documente pe baza cărora s-ar fi  putut reconstitui istoricul 
acestor așezăminte monahale, care datează de până la 1812.

În perioada războiului ruso-turc din 1787-1791 are loc o primă ingerință 
a autorităților rusești de ocupație în problemele bisericești din Moldova. In-
staurând în Principatele Române o administrație civilă după bunul plac, co-
mandamentul rus a intervenit, ilegal, și în treburile bisericești. La scurtă vre-
me după intrarea armatei rusești în Moldova, feldmareșalul P.A. Rumeanțev a 
obligat autoritatea bisericească locală să-l numească egumen al mănăstirii Sf. 
Spiridon din Iași pe arhimandritul Zaharie, grec de origine, care anterior „ser-
vise la fl ota rusească”, deși nu era „agreat de români”. O politică similară de 
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amestec în viața bisericii a promovat feldmareșalul G. Potiomkin, devenit în 
curând comandant-șef al trupelor ruse afl ate în Principate. Cu asentimentul 
împărătesei Ecaterina II de a pune „în fruntea administrației eclesiastice din 
Moldova, pe timpul ocupației militare, un arhiereu rus”, în locul mitropolitului 
Leon, a fost adus în Moldova arhiepiscopul Ambrosie Serebrennikov al Ecateri-
noslavului (care, pentru a-i fi  de ajutor, l-a luat cu sine pe arhimandritul Gavriil 
Bănulescu-Bodoni), fi ind decretat de către Sinodul rus la 29 decembrie 1789.

Implicarea Rusiei în activitatea bisericii din Principatele Române s-a repe-
tat în timpul războiului ruso-turc din 1806-1812. La 27 martie 1808, printr-un 
decret al împăratului Rusiei Alexandru I, Gavriil Bănulescu-Bodoni este „nu-
mit membru al Sinodului rus și Exarh al acestuia în Moldova, Valahia și Ba-
sarabia”. În baza acestui decret imperial, Sinodul rus i-a ordonat noului exarh 
să adreseze Sinodului rus, pentru soluționare, toate acele chestiuni „privitor 
la care fostul mitropolit al Moldo-Vlahiei apela la patriarhul de Constantin-
opol”. Prin urmare, constată Axentie Stadnițchi, din acest moment „Biserica 
Moldo-Valahă a fost subordonată Sinodului rus și exarhului său”, subordonare 
care a durat până în septembrie 1812. Această alipire sau dependență a fost 
impusă prin forța împrejurărilor (prezența armatelor ruse în Țările Române), 
prin dominația celui puternic asupra celui mai slab, săvârșindu-se, astfel, un 
act antiuman și anticanonic.

Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni a fost însărcinat de autoritățile ruse 
să înfi ințeze, în teritoriul anexat, o eparhie „care să nu mai aibă nicio legătură 
cu Mitropolia Moldovei, ci, dimpotrivă, să se organizeze după modelul eparhi-
ilor rusești, urmând să fi e subordonată Sinodului Bisericii ruse din Petersburg”. 

Timp de 106 ani, viața bisericească a românilor basarabeni a fost marcată 
de toate schimbările prin care a trecut imperiul țarist și biserica ortodoxă rusă 
în perioada 1812-1918. Bănulescu-Bodoni, personaj controversat, adoptat de 
ruși, în care el avea încredere că ei (rușii) vor salva creștinătatea de otomani, a 
rămas „instrumentul puterii ruse și al Sinodului rus”, din punct de vedere ca-
nonic, făcând jocul rușilor. Patriarhia Ecumenică a protestat împotriva numi-
rii lui Ambrosie al Ecaterinoslavului ca exarh-mitropolit al Țărilor Române și, 
implicit, împotriva numirii lui Gavriil Bănulescu-Bodoni la Tighina și Cetatea 
Albă. Dar nici Ecaterina II, nici Sinodul bisericii ruse n-a luat în considerație 
obiecțiile justifi cate ale Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol. Dimpo-
trivă. După Pacea de la Iași (11 februarie 1792), exarhul rus Ambrosie l-a nu-
mit pe Gavriil Bănulescu-Bodoni mitropolit al Moldovei. Și nu se opresc aici. 
Contele Alexandru Bezborodov raportează Ecaterinei II că s-a înțeles cu Am-
brosie și cu generalul Cehovski să-l numească pe Bănulescu-Bodoni mitropo-
lit al Moldo-Vlahiei, adică al ambelor țări românești. Bodoni, deci, fără să fi e 
ales, fără consultare cu Patriarhia Ecumenică, e „instalat” la Iași de generalul 
rus Cehovski, comandantul suprem al armatei ruse de ocupație. Patriarhul 
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Ecumenic de la Constantinopol protestează, cerând domnitorului Moldovei, 
Alexandru Constantin Moruzi, să facă alegerea corectă, canonică de mitropolit 
al Moldovei, ceea ce și se face în 1792. E ales mitropolit al Moldovei, canonic, 
episcopul de Huși, Iacob Stamati. 

Pentru a ne convinge de abuzul canonic al bisericii ortodoxe ruse prin in-
stalarea lui Gavriil Bănulescu-Bodoni la cârma bisericii din Moldova, stă ca 
argument circulara episcopului titular Iacob Stamati adresată preoților din Mi-
tropolia Moldovei la data de 27 iunie 1792:

Vă înștiințăm că, după intrarea în scaunul Mitropoliei a lui Gavriil Bănu-
lescu-Bodoni, înștiințându-se Prea Fericitul Patriarh al Țarigradului pentru 
a lui intrare la Mitropolie că au fost fără dreptate, împotriva pravilei și nu ca 
alegere și primire de obște a patrioților, după vechiul obicei ce a avut această 
țară la alegerea și punerea Arhiereilor pământului acestuia – pentru aceea 
Prea Fericirea Sa, neîngăduind a se călca aceste întărite din vechime obiceiuri 
și pronomii [prerogative], ce sunt așezate după canoanele sfi ntei pravili […] 
dându-se voia și porunca domnitorului Alexandru Constantin Moruzi Voie-
vod că nicidecum să îngăduiască a fi  mai mult la scaunul Mitropoliei acesta, 
ce împotriva obiceiurilor și pravilelor a întrat și s-a făcut Mitropolit; asupra 
căruia s-a trimis și caterisire (afurisenie) de la Sfânta și Marea Biserică, în-
tărit cu iscăliturile a trei Prea Fericiți Patriarhi, dezbrăcându-l de tot darul 
și cinstea Arhieriei, de Măria Sa prea înălțatul Domnul nostru, urmând la 
aceste împărătești pre înalte porunci și hotărârea Sfi ntei Mari Biserici (a Con-
stantinopolului, n.n.), au lipsit pe Gavriil Bănulescu-Bodoni din scaunul Mi-
tropoliei și din păstorirea acestui creștinesc popor, poruncind clirosului biseri-
cesc și celor cinstite fețe a părții politicești a țării ca, după vechile obiceiuri și 
pronomii și după Canoanele Sfi ntei pravili, să facă o liberă legiuită alegere din 
pământeștile duhovnicești fețe, căzând asupra noastră sorțul acestei alegeri. 

Din această circulară deducem nu numai faptul că numirea mitropolitului 
Gavriil Bănulescu-Bodoni nu a fost recunoscută de Patriarhia Ecumenică, ci 
și că numirea respectivă a fost supusă caterisirii, pedepsită cu afurisenia din 
partea celei mai înalte instituții ecleziale de atunci (conducere a întregii biserici 
de răsărit – Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol).

După aceste evenimente, Gavriil Bănulescu-Bodoni se retrage în Rusia, 
unde este decorat de Ecaterina a II-a și numit episcop în câteva eparhii din 
Rusia. În anul 1806 se declanșează un alt război ruso-turc. Rușii ocupă din nou 
Principatele Române. Prin ordin imperial Bănulescu-Bodoni este reintegrat în 
Sinodul rus și numit (1808) exarh al Moldovei, Valahiei și Basarabiei, Patriar-
hia Ecumenică fi ind ignorată. La 16 mai 1812 se încheie Pacea de la București, 
în urma căreia rușii se retrag din Principatele Române, dar obțin jumătate din 
Moldova – partea dintre Prut și Nistru, pe care o numesc Basarabia. Gavriil 
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Bănulescu-Bodoni s-a manifestat împotriva grecilor, iar domnitorul Scarlat 
Alexandru Callimachi, care era fanariot, îl izgonește din Moldova, acesta re-
trăgându-se peste Prut. Ulterior, este instalat de ruși la conducerea bisericii de 
aici, odată cu înfi ințarea eparhiei de Chișinău.

Prin înfi ințarea eparhiei de Chișinău sub autoritatea bisericii ruse au fost 
uzurpate drepturile canonice ale Mitropoliei Moldovei asupra acestui ținut. 
Au urmat și alte nelegiuiri, după Bănulescu-Bodoni au fost impuși (și nu aleși 
canonic) numai episcopi ruși, care au urmărit deznaționalizarea poporului 
(cazul lui Pavel Lebedev, care a închis peste 340 de biserici în care se slujea în 
limba română, expulzându-i pe preoți și care a adunat și distrus cărțile de cult 
românești, punându-le pe foc la reședința mitropolitană timp de câțiva ani).

Un alt epizod de calvar pentru biserica română a urmat după Pactul Mo-
lotov-Ribbentrop. Iarăși sub ocupația rușilor. Uciderea și deportarea preoților 
din cadrul Mitropoliei Basarabiei, închiderea a mii de biserici, restricțiile îm-
potriva religiei impuse de autoritățile sovietice, provocările împotriva reacti-
vării Mitropoliei Basarabiei după anii ’90 – ne determină să ne întrebăm: ce 
răspuns la aceste umiliri au acei băștinași „cu mințile orbite” de comunism?!

După fi ecare ocupație politică a rușilor, Biserica Ortodoxă Rusă opera si-
multan și o ocupație bisericească, în ciuda tuturor prevederilor canonice ale 
ortodoxiei.

La 22 ani de dispariție a URSS, după ce Republica Moldova și-a proclamat 
independența, Patriarhia Rusă se străduie cu toate forțele la menținerea impe-
riului bisericesc, exercitând o jurisdicție bisericească necanonică.

Gravă și de neînțeles este atitudinea unora care, în pofi da atâtor jertfe, a 
atâtor crime împotriva neamului lor, se închină în continuare bisericește celor 
de la care au avut numai de suferit. În acest sens, scriitorul rus N.N. Durnovo, 
într-o carte tipărită la Moscova, în 1908, scrie despre Pavel Lebedev: „Toate 
cărțile sfi nte de la bisericile moldovenești, tipărite cu litere chirilice în limba 
moldovenească, au fost depuse la Mitropolia din Chișinău, unde arhiepiscopul 
Pavel, în curgere de 7 ani, le-a ars, încălzind cu ele palatul mitropoliei. Acest 
fapt de un vandalism grosolan este astăzi din domeniul istoriei”. Citând acest 
text, Zamfi r Arbore zice: „Recomand acest citat popilor noștri rusofi li, care 
să strige apoi: Trăiască Rusia pravoslavnică”. Acest îndemn este actual pentru 
rusofi lii zilelor noastre.

Mitropolitul Antonie Plămădeală scria: „Oare cred clericii închinători Mos-
covei că cei de la Moscova îi respectă? Pot fi  siguri că îi disprețuiesc mai mult 
decât o fac românii. Și când se duc pe acolo, se știe că nimeni nu le ia plecăciu-
nea drept smerenie creștină, ci drept milogeală lipsită de demnitate. Mi-a spus 
un important ierarh rus […]: Dacă așa vor ei!”.

Mitropolitul Basarabiei Gurie Grosul, fi ind o perioadă adjunct de ministru 
la Culte, la o adunare a Bisericii din Basarabia, a spus: „Biserica trebuie să 
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devină un izvor de cultură națională. Preoțimea trebuie să vorbească aceeași 
limbă pe care o vorbește poporul, ca să nu fi e ce a fost până acum. Preotul să 
fi e cel mai bun apărător al naționalității. Ceea ce ne crede poporul că suntem, 
aceea trebuie să fi m!”, și și-a încheiat discursul cu rugăciunea: „Pentru binele și 
propășirea neamului nostru românesc!”.
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Summary
As a result of hetaerae movement, which intensifi ed in 1821, took refuge in Bessa-

rabia brothers Th eodore and Anastasie Ciufl i, personalities who have left  their mark 
in the history of Bessarabia, in general, and Chisinau, in particular. Th ey distinguis-
hed themselves by commercial activities (they were members of two merchant guilds) 
and the fact that they were founders of the church St. Great Martyr Teodor Tiron. We 
cannot overlook the fact that there were great landowners of land (estates Acui and 
Catranic) and were the authors of many charity events. Th ey left  their legacy to train 
orphaned children peasants on their estates, to pay their tributes, treating poor pa-
tients, founding schools. Students and pupils who distinguished themselves through 
excellent results at school, received scholarships, paid from the estate of Anastasius 
Ciufl i. For philanthropy and others like it, Anastasius Ciufl i was raised to the rank 
of honorary citizen of Chisinau. St. Teodor Tiron the Martyr Church, built in the 
name of Ciufl i brothers, had an important role in the spiritual life of Chisinau, fi rstly 
because it was built on the outskirts of Chisinau, where there is a lack of the sacred 
places, people had to go long to get to church, and secondly, was a religious center 
that has struggled with sects and illiteracy, helping to illuminate the masses on the 
outskirts of Chisinau.

Keywords: hetaerae movement; church/monastery; cultural life. 

Secolul al XIX-lea este marcat de fenomene și evenimente politice și soci-
ale care au direcţionat, într-o măsură mai mare sau mai mică, mersul istoriei 
popoarelor lumii. Mișcarea eteristă s-a integrat în mișcările generale sociale și 
naţionale care au zdruncinat continentul european de la vest la est la graniţa 
dintre secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. În toate aceste mișcări revoluţionare se 
disting ţeluri comune – libertate, independenţă și unitate naţională – promovate 
de Revoluţia Americană din 1763-1791 și de Revoluţia Franceză din 1789.

Mișcarea eteristă, care ia amploare în anul 1821, a avut un moment specifi c 
– „exodul grecilor” în Imperiul Rus, în special în Basarabia și Odesa. Eveni-
mentele din Constantinopol din 1821 sunt cunoscute. Mulți creștini din Impe-
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riul Otoman, pentru a scăpa de moarte, s-au refugiat la hotarele Rusiei. Mii de 
victime ale represiunii din martie 1821 și-au văzut libertatea în Odesa și Ba-
sarabia. Ei erau primiţi ca oaspeţi în capitala Basarabiei și aduceau mulțumiri 
pentru bunăvoința monarhiei și pentru compătimirea arătată.

Dintre grecii imigraţi în Basarabia în veacul al XIX-lea, unii dintre cei mai 
însemnaţi bărbaţi ai orașului Chișinău au fost fraţii negustori Teodor și Ana-
stasie Ciufl i. Despre acești ctitori ai bisericii Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron a 
scris primul cel dintâi paroh al ei, părintele Ioan Butuc1, care a redat în Buleti-
nul eparhial unele linii ale biografi ei lui Anastasie Ciufl i. 

Există date că fraţii Ciufl i erau români din Macedonia, numele Ciufl i fi -
ind foarte răspândit printre aceștia2. Se întâlnește și versiunea precum că fraţii 
Ciufl i erau de origine greacă, din Epir3. Epitaful de pe mormântul lui Teodor 
Ciufl i, în biserică, precizează că locul lor de naștere este târgușorul Nepalova 
din Epir. Acolo, în 1796 s-a născut Teodor, iar în 1801 – Anastasie4.

Crescuţi în spirit de evlavioasă credinţă, încă din copilărie frații Ciufl i au 
fost nevoiţi să ia calea bejeniei spre Moldova, vechiul adăpost al prigoniţilor 
din Imperiul Otoman. Dar și aici frământările Eteriei nu le permiteau un trai 
liniștit, încât în 1821, înconjuraţi de poliţia turcească, tinerii au scăpat printr-o 
fereastră ca prin minune, desculţi și-n haine de noapte. Cu greu trecând peste 
Prut, în Basarabia ei au început o viaţă nouă5.

De la bun început au fost nevoiţi să îndure sărăcie și insucces. Au vândut pe 
stradă covrigi, iar până în anul 1830 au lucrat ca servitori într-o cafenea. Datorită 
sârguinţei și spiritului economic, fraţii Ciufl i au dobândit un capital nu prea mare 
și au cumpărat în Târgul Nou un lot de pământ, unde au ridicat un han6.

Protejaţi de compatrioţii lor, așezaţi mai înainte în părţile acestea: Cara-
Stati, Sinadino și alţii7, încep cu mici afaceri negustorești în târg, astfel încât în 
anul 1844 erau membri a două ghilde negustorești din Chișinău8. Fraţii Ciufl i 
și-au clădit casele la Chișinău în faţa pieţii Târgului Nou (astăzi str. Mitropolit 
Varlaam colţ cu str. Tighina), unde se întrunea colonia grecilor din localitate9. 

1  Иоан Бутук, „Кишинёвская Теодоро-Тироновскaя церкoвь”, Кишинёвские епархиаль-
ные ведомости, nr. 4, 1875.

2  Gheorghe Bezviconi, Biserica „Sf. Teodor Tiron” – „Ciufl i”, cu ocazia aniversării a 75 de ani, 
Din trecutul nostru, Chișinău, nr. 5, 1934, p. 1. 

3  „Некролог”, Кишинёвские епархиальные ведомости, nr. 19, 1870, p. 539.
4  Gheorghe Bezviconi, Biserica „Sf. Teodor Tiron” – „Ciufl i”, cu ocazia aniversării a 75 de ani, 

Din trecutul nostru, Chișinău, nr. 5, 1934, p. 1. 
5 Angela Clipa, „Biserica Ciufl i”, Vocea poporului, nr. 25-26 (270-271), Chișinău, 27 iunie 

1995, p. 5.
6  Бутук, „Кишинёвская Теодоро-Тироновскaя церкoвь”, p. 163.
7  Gheorghe, Bezviconi, Biserica „Sf. Teodor Tiron” – „Ciufl i”, cu ocazia aniversării a 75 de ani, 

Din trecutul nostru, Chișinău, nr. 5, 1934, p. 2. 
8  ANRM, F. 302, inv. 2, d. 523, f. 1.
9  Angela Clipa, „Biserica Ciufl i”, Vocea poporului, nr. 25-26 (270-271), Chișinău, 27 iunie 

1995, p. 5.
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Erau foarte ospitalieri, de la ei păstrându-se obiceiul de a servi la masă icre à la 
Ciufl i, cu lămâie și alte mizelicuri10.

La 25 octombrie 1844, fraţii Ciufl i au cumpărat de la Constantin Balș 4,36 
ha de teren de la moșia Acui, judeţul Bender (Tighina), în vecinătatea satelor 
Batâr, Căinari și Sagaidac11. Moșia a fost înregistrată în acte sub două nume: 
Acui, numele iniţial al moșiei, și Ciufl ești, după numele noilor proprietari. În 
prezent, ofi cial, moșia fraţilor Ciufl i este satul Ciufl ești12, nume ce îi comemo-
rează pe cei doi fraţi.

La 18 ianuarie 1865, Anastasie Ciufl i a devenit proprietarul unei moșii din 
nordul Basarabiei, în judeţul Iași (din 1887, judeţul Bălţi), pământ cumpărat 
de la Alexandru Balș13. În unele acte moșia apare cu numele de Catranic, în 
altele – cu numele de Alexandreni14.

În 1854 decedează Teodor Ciufl i15. Cauza decesului nu se cunoaște cu exac-
titate, este doar presupusă: „…preocupându-se cu creșterea vitelor, dormind 
la moșie chiar și-n aer liber, el a răcit grozav, ceea ce a constituit cauza dece-
sului survenit ulterior”16.

Fiind pe patul de moarte, Teodor Ciufl i l-a pus pe fratele mai mic, Anasta-
sie, să jure că va construi în satul Acui, din numele și averea muribundului, o 
biserică, cu numele îngerului său păzitor, Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron17, 
dorinţă pe care fratele său a îndeplinit-o, însă cu o schimbare. La îndemnul 
lui Ioan Butuc, primul paroh al bisericii Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron din 
orașul Chișinău, și al lui Irinarh, arhiepiscopul Chișinăului și Hotinului, Ana-
stasie Ciufl i a decis ca viitoarea biserică să se construiască în orașul Chișinău, 
și nu în satul Acui18.

La 10 martie 1855 Anastasie Ciufl i se adresează către arhiepiscopul Irinarh, 
înștiinţându-l că va suporta cheltuielile de construcţie, în schimb cere permi-
siunea de a construi în biserică un cavou, unde să transfere rămășiţele funerare 
ale defunctului Teodor din cimitirul municipal. De asemenea, a cerut ca și el 
să fi e înhumat lângă fratele său19. 

Construcţia bisericii a fost autorizată de Departamentul Lucrărilor Publice 

10  Gheorghe Bezviconi, Biserica „Sf. Teodor Tiron” – „Ciufl i”, cu ocazia aniversării a 75 de ani, 
Din trecutul nostru, nr. 5, Chișinău, 1934, p. 2.

11  ANRM, F. 302, inv. 2, d. 523, f. 2.
12  ANRM, F. 134, inv. 2, d. 207, f. 39.
13  ANRM, F. 8, inv. 1, d. 1549, f. 1. 
14  Angela Clipa, „Biserica Ciufl i”, Vocea poporului, nr. 25-26 (270-271), Chișinău, 27 iunie 

1995, p. 5.
15  Gheorghe Bezviconi, Biserica „Sf. Teodor Tiron” – „Ciufl i”, cu ocazia aniversării a 75 de ani, 

Din trecutul nostru, nr. 5, Chișinău, 1934, p. 2.
16  Бутук, „Кишинёвская Теодоро-Тироновскaя церкoвь”, p. 164. 
17  Ibidem.
18  Ibidem. 
19  ANRM, F. 2, inv. 2, d. 6502, f. 18. 
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din Sankt Petersburg, iar pe data de 30 aprilie 1856 – și de Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe din Rusia20.

Biserica a fost înălţată în mahalaua Malina Mică (însemna în jargonul ho-
ţesc, ascunziș), pe piaţa numită de chișinăuieni Piaţa Ciufl i21. Ce l-a determinat 
pe Anastasie Ciufl i să aleagă ca loc de construcţie anume această zonă a Chiși-
năului? Să-l fi  atras locurile pitorești și retrase, pe care le-a considerat potrivite 
pentru construcţia unui lăcaș sfânt? Sau la periferiile orașului se simţea lipsa 
bisericilor? Sau poate că aceste pământuri îi aparţineau? 

De la un bătrânel pe nume Sofron s-a afl at că mai sus de această piaţă (spre 
sud), un teren întreg aparţinea lui Anastasie Ciufl i22. Dar să nu uităm și de 
următoarea stare de fapt: în perioada dată, Chișinăul era împărţit convenţi-
onal în două părţi – toate bisericile erau concentrate în prima parte (orașul 
propriu-zis), pe când populaţia de la periferie, din partea de sud a Târgului 
Nou, nu avea un lăcaș sfânt pentru rugăciune, fi ind nevoită să facă drum lung 
pentru a ajunge la biserică23. Erau, poate, motivele determinante, ca tocmai în 
această piaţă să fi e clădită biserica Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron.

În ce privește termenele construcţiei sfântului locaș, există mai multe versi-
uni: a) „Biserica Ciufl ea a fost zidită între anii 1850 și 1858”24; b) „Construcţia 
catedralei a fost începută în 1854 și încheiată în 1858”25, c) „Lucrările de con-
strucţie ale bisericii încep în anul 1856 și durează până în anul 1858”26.

Construcţia bisericii nu putea să înceapă mai devreme de anul 1855, de-
oarece abia în acel an Anastasie Ciufl i a solicitat autorităţilor autorizația de a 
construi biserica27. În acest context, primele două versiuni decad, doar dacă nu 
luăm în consideraţie începerea construcţiei bisericii fără permisiunea Consis-
toriului. Însă acest fapt este aproape exclus sub guvernarea ţaristă.

Autorităţile au fost de acord cu construcţia bisericii în mahalaua Malina 
Mică (periferia orașului Chișinău) posibil din cauza că aici se simţea lipsa de 
lăcașuri sfi nte și, totodată, ca prin intermediul bisericii să intensifi ce procesul 
de rusifi care a populației.

Construcţia bisericii a început în anul 1856, fi ind antrenaţi cei mai iscusiţi 
constructori. Proiectul aparține arhitectului Nicolae Pavlovici Gоlikov28. Con-
strucţia bisericii a fost fi nalizată la începutul anului 1858, iar la 6 iunie 1858 
a fost sfi nţită de către arhiepiscopul Antonie Șokotov (23 aprilie 1858 – 13 
20  Ibidem, f. 19.
21  Gheorghe Bezviconi, Biserica „Sf. Teodor Tiron” – „Ciufl i”, cu ocazia aniversării a 75 de ani, 

Din trecutul nostru, nr. 5, Chișinău, 1934, p. 2. 
22  Ibidem, p. 3.
23  „Некролог”, Кишинёвские епархиальные ведомости, nr. 19, 1870, p. 540.
24  Chișinăul – vechi și nou, Chișinău: Litera, 1998, p. 50. 
25  Viaţa, minunile și acatistul Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron, Chișinău, 2005, p. 21. 
26  Lăcașuri sfi nte din Basarabia, Chișinău: Alfa și Omega, 2001, p. 119; Iurie Colesnic, Chiși-

nău, Chișinău: Museum, 1997, p. 120.
27  ANRM, F. 2, inv. 2, d. 6502, f. 18. 
28  Бутук, „Кишинёвская Теодоро-Тироновскaя церкoвь”, p. 165. 
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martie 1871)29. Noua biserică, conform Comisiei pentru construcţii, i-a costat 
pe ctitori circa 30.000 ruble30.

La 4 aprilie 1859 rămășiţele funerare ale lui Teodor Ciufl i sunt aduse în 
biserică și reînhumate în partea de sud a naosului.

Fratele mai mic, Anastasie Ciufl i, a decedat la 18 septembrie 1870. Cu per-
misiunea autorităţilor a fost înhumat lângă fratele său mai mare, Teodor. În-
mormântarea a avut loc pe 20 septembrie același an, duminică după liturghie, 
la care au asistat Î.P. Antonie și mitropolitul grec Ierofeem. 

Astăzi se mai păstrează inscripţia pe peretele bisericii: „Aici odihnesc fraţii 
Ciufl i: Teodor (1796-1854) și Anastasie (1801-1870), născuţi în târgușorul 
Nepalova din Epir”. Alături de mormânt este pusă icoana Sfi nţilor Teodor și 
Anastasie.

Anastasie Ciufl i, înainte de a deceda, a scris două testamente. Primul testa-
ment a fost scris la 17 aprilie 187031. Conform testamentului, Ioan și Constan-
tin Ciufl i, fi ii lui Tudor Cristofor Ciufl i, verii lui Anastasie, primeau câte 1500 
ruble fi ecare în primii șase ani după moartea lui Anastasie și câte 3000 ruble 
anual în următorii ani32. Faptul că sumele sus-menţionate au fost ridicate, 
cel puţin pentru anul 1884, este consemnat de chitanţele trimise epitropilor 
testamentari ai averii decedatului Anastasie Ciufl i de către Constantin Ciufl i. 

A treia fi ică a Irinei Manciu, Parascovia Cozma, primea 600 ruble anual pe 
viaţă33. Câte 600 ruble anual, din venit, erau alocate pentru construcţia paturi-
lor necesare spitalului orășenesc din Chișinău și pentru tratamentul gratuit al 
pacienţilor nevoiași34.

Directorul primului liceu de băieţi din orașul Chișinău urma să primească 
anual câte 530 ruble pentru asigurarea cu burse a elevilor cu succese la studii. 
Bursierii se numeau „primitori ai burselor din averea onoratului Anastasie 
Ciufl i”35.

Biserica Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron din orașul Chișinău, conform tes-
tamentului, primea anual câte 200 ruble. 

Servitoarea lui Anastasie Ciufl i, dna Dașkevici, primea o pensie pe viaţă de 
200 ruble anual pentru fi delitate și slujire cu credinţă36.

Fiica adoptivă a lui Anastasie Ciufl i, Alexandra (fi ica naturală a comercian-
tului Ioan Mileuca), urma să primească câte 500 ruble anual până la căsătorie 
sau până la atingerea vârstei căsătoriei37.
29  ANRM, F. 208, inv. 12, d. 136, f. 2; Lăcașuri sfi nte din Basarabia, Chișinău: Alfa și Omega, 

2001, p. 119. 
30  Бутук, „Кишинёвская Теодоро-Тироновскaя церкoвь”, p. 165. 
31  ANRM, F. 65, inv. 1, d. 1325, f. 5-7.
32  ANRM, F. 794, inv. 2, f. 2
33  Ibidem.
34  ANRM, F. 65, inv. 1, d. 1325, f. 5-7.
35  Ibidem.
36  Ibidem.
37  Ibidem.
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Localnicilor înstăriţi din târgușorul Nepalova urma să li se dea 300 ruble 
pentru a fi  distribuite rudelor îndepărtate ale lui Teodor și Anastasie Ciufl i, 
dacă ei mai trăiau în sătucul Kokuli sau prin apropiere, iar dacă aceștia nu mai 
erau în viaţă, banii urmau să fi e donaţi săracilor38.

Toate taxele pentru ţăranii care trăiau pe pământurile Ciufl ești și Alexăn-
dreni trebuiau stabilite în dependenţă de veniturile moșierilor.

Urma să fi e format un comitet (avându-i ca membri pe mitropolitul Atenei, 
ministrul de interne și de externe al Greciei și rectorul Universităţii din Atena) 
care va primi câte 3.050 ruble anual, ce urmau să fi e distribuite în felul urmă-
tor: 50 ruble pentru biserica Sf. Nicolae din Nepalova; 1000 ruble pentru rec-
torul Universităţii eline din Atena și rectorul Institutului de Studii Superioare 
din Ioanina (Epir); restul banilor urmau să fi e distribuiţi văduvelor și orfanilor 
și pentru salariile permanente ale medicilor care tratau pacienţi săraci39.

Deoarece Anastasie Ciufl i și-a asumat responsabilitatea să asigure cu 1000 
de ruble anual, timp de 10 ani, Organizaţia Naţională a Refugiaţilor Eleni în-
cepând de la 1 octombrie 1867, el și-a instruit executorii testamentari să con-
tinue să doneze această sumă Comitetului din Atena pentru susţinerea emi-
granţilor până la 1 octombrie 187740.

Dacă, după toate cheltuielile specifi cate mai sus și altele, mai rămânea un 
surplus din venit, atunci 1/3 era folosit pentru a mări numărul de burse elevi-
lor-liceeni, pentru a mări numărul de paturi în spitalul orășenesc și pentru 
donaţii școlilor din orașul Chișinău41.

În al doilea testament, scris la 31 iulie 1870, Anastasie Ciufl i a specifi cat că 
a lăsat practic neschimbat testamentul din 17 aprilie 1870, însă a făcut unele 
adăugiri: proprietatea lui poate fi  dată în arendă celor cărora majoritatea per-
soanelor de încredere ale moșiilor sale vor hotărî42.

Realizând obligaţiile de executori ai testamentului lui Anastasie Ciufl i, epi-
tropii testamentari publicau anual cheltuielile fi nanciare în buletinul ofi cial 
administrativ al Basarabiei, Monitorul regiunii (mai târziu al guberniei) Basa-
rabia.

După moartea lui Anastasie Ciufl i, averea sa a fost administrată de cinci 
epitropi testamentari. Președinte a fost desemnat episcopul Chișinăului și Ho-
tinului, iar în calitate de membri – consulul general grec, directorul primului 
gimnaziu de băieţi din Chișinău, primarul orașului Chișinău și administrato-
rul moșiilor43. 

38  Ibidem.
39  Ibidem.
40  Ibidem.
41  Ibidem.
42  Денежный отчет администраций по имуществу потомственного Почетного Граж-

данина А. К. Чуфли за 1905 год, Кишинев, 1906, p. 4. 
43  Iurie Colesnic, Chișinău, Chișinău: Museum, 1997, p. 120.
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Din cauza lipsei surselor publicate, dar și a materialului de arhivă nu putem 
determina cu exactitate numele epitropilor testamentari ai averii lui Anasta-
sie Ciufl i în perioada 1870-1905, cu excepţia președintelui. În perioada dată, 
în calitate de președinte au activat: Antonie Șokotov, Pavel Lebedev, Serghei 
Lapidevski, Isachie Polojenski, Neofi t Nevadcinov, Iacov Peatniţki, Vladimir 
Sinkovski44.

Anastasie Ciufl i a fost un om cu rare calităţi sufl etești. Și-a lăsat moștenirea 
sa pentru instruirea copiilor orfani, pentru ţăranii de pe moșiile sale, ca să-și 
achite birurile, pentru tratarea bolnavilor săraci, înzestrarea mireselor nevo-
iașe și întemeierea școlilor45. Au fost întreţinute fi nanciar de către fraţii Ciufl i 
școlile parohiale ce au funcţionat pe lângă biserica Sf. Mare Mucenic Teodor 
Tiron (întemeiată în 1885)46 și pe lângă biserica Sf. Pantelimon (întemeiată în 
1898)47. Nu se cunoaște cu exactitate suma alocată pentru întreţinerea acestor 
școli. Cunoaștem doar că epitropii testamentari ai averii lui Anastasie Ciufl i 
alocau anual câte 200 ruble administraţiei bisericii Sf. Mare Mucenic Teodor 
Tiron48. Probabil, o parte din suma respectivă era prevăzută pentru întreţine-
rea școlii ce funcţiona pe lângă această biserică. 

Mulţi studenţi din Chișinău au benefi ciat de burse acordate din averea lui 
Anastasie Ciufl i. Datorită dărniciei lui, fraţii Luca și Gheorghe Durduieri au 
avut posibilitatea să studieze medicina la o universitate din Moscova, bene-
fi ciind anual de burse în sumă de 240 ruble49. Printre tinerii talentaţi care au 
avut posibilitatea să studieze grație mărinimiei lui Anastasie Ciufl i se numără 
medicul Toma Ciorbă și avocatul Andrei Gheorghiu50.

Au benefi ciat de burse nu doar studenţii, dar și un șir de elevi de la școlile 
din Chișinău, care se evidenţiau prin rezultate excelente la învăţătură. Numă-
rul și cuantumul burselor alocate din averea decedatului A.C. Ciufl i variau de 
la un an la altul și de la o instituţie de învăţământ la alta.

- În anul de studii 1905-1906 au benefi ciat de burse …… 20 de elevi.
- În anul de studii 1906-1907 …………………….……… 21 de elevi.
- În anul de studii 1907-1908 …………………….……… 31 de elevi.
- În anul de studii 1908-1909 …………………….……… 34 de elevi.
- În anul de studii 1909-19010 …………………….…….. 30 de elevi.
- În anul de studii 1913-1914 ……………………………. 37 de elevi.

În total, în perioada vizată, au benefi ciat de burse 173 de elevi.
44  Lăcașuri sfi nte din Basarabia, Chișinău: Alfa și Omega, 2001, p. 119. 
45  ANRM, F. 208, inv. 12, d. 140, 147, f. 2.
46  Iurie Colesnic, Chișinău, Chișinău: Museum, 1997, p. 87.
47  Денежный отчет администраций по имуществу потомственного Почетного Граж-

данина А. К. Чуфли за 1905, 1906, 1907…. годь, Кишинев, 1906, 1907, 1908, 1909 etc.
48  ANRM, F. 794, inv. 2, f. 23.
49  Lăcașuri sfi nte din Basarabia, Chișinău: Alfa și Omega, 2001, p. 120.
50  Бутук, „Кишинёвская Теодоро-Тироновскaя церкoвь”, p. 165.
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Cele mai mari burse primeau elevii Liceului nr. 1 de Băieţi din orașul Chi-
șinău: de la 100 la 400 ruble, în dependenţă de reușita la învăţătură. Numărul 
bursierilor era de 5-6 anual.

Cele mai multe burse erau alocate Gimnaziului de Fete nr. 1 și Liceului de 
Fete „Principesa Natalia Dadiani”, ambele din orașul Chișinău, însă cuantu-
mul lor era mult mai mic (30-60 ruble) în comparaţie cu cel de la Liceul nr. 1 
de Băieţi. 

Din analiza numelor de familie ale benefi ciarilor de burse deducem că ma-
joritatea erau de alte etnii decât cea română – fi e că românii/moldovenii nu 
aveau posibilitatea să studieze, fi e că erau marginalizaţi în favoarea altor naţi-
onalităţi. 

Pentru această binefacere și altele de genul acesta, lui Anastasie Ciufl i i-a 
fost acordat titlul de cetăţean de onoare al orașului Chișinău51. Purtătorii 
acestui titlu aveau un șir de privilegii: erau scutiţi de impozite, dijme și pe-
depse corporale, iar proprietatea lor nu putea fi  atinsă de forţele armate52. 
Anastasie Ciufl i era apreciat ca mare binefăcător, primind ca răsplată: din 
partea autorităţilor ţariste – Ordinul „Sf. Stanislav” de gradul III și Ordinul 
„Sf. Ana” de gradul III, iar din partea statului grec – „Ordinul Mântuitorului” 
de gradul III53. 

În 1872 epitropii testamentari ai averii lui Anastasie Ciufl i au ridicat un 
monument din marmură celor doi fondatori ai bisericii Sf. Mare Mucenic Te-
odor Tiron, cu o inscripţie, în greacă și în rusă, în care sunt expuse meritele 
binefăcătorilor Ciufl i. Monumentul poate fi  contemplat de către credincioși în 
curtea bisericii.

Lucrările de construcţie a bisericii au fost fi nalizate la începutul anului 1858, 
iar la 6 iunie 1858 biserica Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron a fost sfi nţită 
de către arhiepiscopul Antonie Șokotov. Primul paroh al sfântului lăcaș a fost 
protoiereul Ioan Butuc (1858-1910)54. 

La 6 iulie 1933, în legătură cu jubileul de 75 de ani de la prima sfi nţire a 
hramului, la iniţiativa Consiliului parohial și a Asociaţiei Femeilor Creștine 
s-a instituit un Pomelnic pentru a fi  înscriși în el și veșnic pomeniţi întemeie-
torii, binefăcătorii și ctitorii acestui sfânt lăcaș. Au fost înscrise în el și nume-
le preoţilor-parohi: protoiereul Petru Porojinski, protoiereul Petru Donici și 
protoiereul Vasile Glavan55. 

În anii ’60 ai sec. XX, în urma deciziilor autorităţilor, în Chișinău au fost 
demolate sau închise toate bisericile. Doar una rămăsese funcţională, biserica 
51  Ibidem.
52  Gheorghe Bezviconi, Biserica „Sf. Teodor Tiron” – „Ciufl i”, cu ocazia aniversării a 75 de ani, 

Din trecutul nostru, nr. 5, Chișinău, 1934, p. 3. 
53  ANRM, F. 208. inv. 12, d. 136, f. 6.
54  Viaţa, minunile și acatistul Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron. Chișinău. Chișinău, 2005, 

p. 21.
55  Ibidem.
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Ciufl ea, pe care poate a salvat-o amplasarea sa într-o zonă puţin retrasă de la 
bulevardul central.

În anul 1962 biserica Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron a devenit Ca-
tedrală Episcopală (posibil, a fost ridicată la rang de catedrală episcopală de-
oarece este adiacentă centrului public al Chișinăului), paroh fi ind numit pro-
toiereul Valentin Dumbravă. După decesul lui, în anul 1968, paroh devine 
protoiereul Gheorghe Mușinschi56. 

În anul 2002, obștea monahală deja constituită, s-a adresat către Î.P.S. Vla-
dimir, mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, cu rugămintea de a în-
fi inţa la fosta Catedrală Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron din Chișinău prima 
mănăstire ortodoxă din capitala Republicii Moldova. Astfel, la 17 iulie 2002, 
în urma cererii obștii monahale și a raportului mitropolitului Vladimir, Sf. 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a binecuvântat înfi inţarea mănăstirii. La 8 
august 2002, în ziua pomenirii Marelui Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, 
mănăstirea a primit Certifi catul de înregistrare nr. 1652, eliberat de Serviciul 
de Stat pentru Culte și semnat de către directorul Serviciului, Serghei Iaţco. 
Prin decret mitropolitan, în funcţia de duhovnic-administrator al mănăstirii 
înfi inţate a fost binecuvântat protoiereul mitrofor Teodor Roșca, care a slujit 
în calitate de chelar (1992-1994), paroh adjunct (1994-1998) și paroh (1998-
2002) al fostei Catedrale57.

Fosta Catedrală/actualmente Mănăstirea Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron 
a fost (începând din 1962) și este centrul spiritual al Mitropoliei, având un 
loc aparte și deosebit în istoria Bisericii Ortodoxe din Moldova. În vremurile 
grele ale ateismului, aici s-a păstrat neatinsă candela credinţei noastre strămo-
șești. În incinta fostei Catedrale au primit hirotonia în diaconi și preoţi marea 
majoritate a slujitorilor sfi ntelor altare din cuprinsul Mitropoliei Chișinăului 
și a întregii Moldove. Tot aici absolvenţii școlilor teologice, după hirotonie 
și înainte de numirea la parohie, participau la serviciile divine, acumulând 
deprinderile necesare unui cleric pentru sfi ntele slujbe. Aici au fost botezaţi 
și cununaţi, mărturisiţi și împărtășiţi enoriași din Chișinău și din întreaga re-
publică. Pentru toţi aceștia, fosta Catedrală și actuala Mănăstire Sf. Mare Mu-
cenic Teodor Tiron a fost și este un loc sfânt de rugăciune și comuniune cu 
Dumnezeu. În incinta catedralei se găsesc icoane vechi, de mare preţ, ferecate 
în aur și argint. Enoriașii mănăstirii cinstesc în mod deosebit icoanele Maicii 
Domnului din Hârbovăţ și din Cazan. O bogăţie spirituală aparte constituie 
icoanele cu părticele din sfi ntele moaște ale Sf. Mare Mucenic și Tămăduitor 
Pantelimon, ale Sf. Cuvios Serafi m de Sarov, ale Sf. Cuvios Antipa Athonitul, 
ale Sf. Cuvioși Iov și Amfi lohie de la Poceaev, ale Sf. Ierarh Ignatie (Breancea-
ninov), ale Sf. Binecredincioasei Kneaghine Ana de Cașinsk. 

56  Ibidem.
57  Ibidem, p. 23.
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În anul 2000 Patriarhia sârbă, la inițativa călugărilor de la Mănăstirea Ho-
povo, a oferit Mănăstirii Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron un dar de mare preţ: 
o părticică din sfi ntele moaște ale Marelui Mucenic Teodor Tiron58. 

Prin străduinţa și jertfa clericilor și enoriașilor Catedralei (pe atunci), s-a 
realizat un chivot din argint aurit, în care s-a așezat părticica din sfi ntele moaș-
te. Iar în anul 2004, în ajunul sărbătorii Nașterea Domnului, la mănăstire a 
fost adus un chivot aurit unde se păstrează 18 părticele din moaștele Sfi nţilor 
Părinţi de la Lavra Pecerska din Kiev (Ucraina). Ambele chivote și icoanele 
cu părticele din sfi ntele moaște sunt expuse în naosul mănăstirii spre închina-
rea tuturor binecredincioșilor creștini59. Aici, slujbele se săvârșesc după tipicul 
mănăstiresc: seara și dimineaţa în fi ecare zi.

Generalizând cele expuse, putem evidenţia un șir de concluzii. Ca urmare a 
mișcării eteriste, ce s-a intensifi cat în anul 1821, în Basarabia s-au refugiat fra-
ţii Teodor și Anastasie Ciufl i, personalităţi care și-au lăsat amprenta în istoria 
Basarabiei, în general, și a Chișinăului, în special. S-au remarcat prin activi-
tăţile comerciale desfășurate și prin faptul că au fost ctitorii bisericii Sf. Mare 
Mucenic Teodor Tiron. Nu putem trece cu vederea nici faptul că au fost mari 
moșieri (moșiile Acui și Catranic) și că au fost autorii multor acte de caritate. 
Și-au lăsat moștenirea pentru instruirea copiilor orfani, pentru ţăranii de pe 
moșiile lor, ca să-și achite birurile, tratarea bolnavilor săraci, întemeierea șco-
lilor. Studenţii și elevii ce s-au remarcat prin rezultate excelente la învăţătură 
au benefi ciat de burse alocate din averea lui Anastasie Ciufl i. Pentru actele de 
binefacere Anastasie Ciufl i a primit titlul de cetăţean de onoare al orașului 
Chișinău. 

Biserica Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron, zidită din numele fraţilor Ciufl i, 
a avut un rol important în viaţa spirituală a Chișinăului, în primul rând, dato-
rită faptului că a fost construită la periferia orașului Chișinău, unde se simţea 
lipsa de lăcașe sfi nte, populaţia fi ind nevoită să parcurgă o cale lungă pentru 
a ajunge la biserică și, în al doilea rând, pentru că a constituit un centru reli-
gios cu o puternică lucrare misionară, contribuind la întărirea vieții liturgice 
a populației prin participarea la bogatul program de slujbe, prin spovedanie 
și împărtășire. 

Această biserică a fost și rămâne un centru spiritual al Mitropoliei, având 
un loc aparte în istoria Bisericii Ortodoxe din Moldova. Aici s-a păstrat nea-
tinsă candela credinţei noastre strămoșești. 

58  Ibidem, p. 24.
59  Propilee literare, culturale, artistice, teatrale, politice și economice, București, 1927, nr. 4, 

p. 56.
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PRESA BASARABEANĂ INTERBELICĂ – TRIBUN AL 
IDENTITĂȚII NAȚIONALE
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Abstract
During the interwar period, Bessarabian periodicals played an essential role in 

the national education of Bessarabian society and promotion of authentic artistic 
values. Th e arts and culture sector was an important tool for disseminating the na-
tive spirit and awakening the regions’ spiritual life. Taking into account the fact that 
artistic value of the most works published during that period had decreased over 
time, their review played an important role in increasing readers’ interest. Period-
icals edited in Romanian language were oriented towards national consciousness 
education, therefore a special attention was placed on Romanian literature and folk-
lore. Some interpreters claimed that Bessarabian periodicals during 1918-1940 had 
a regional character. Modest popularization of national and international artistic 
works was determined by time prerogatives, the need to promote local talents, to 
study local culture and to incorporate into the national culture. 

Russian periodicals played an essential role in disseminating values and culture 
of ethnic minorities, which activity proved to be fruitful during 1918-1940. Few peri-
odicals showed conside rable interest in national culture, namely those under the aus-
pices of statesmen or Romanian native editors. During the Russian interwar period, 
the works dedicated to culture were concise, oft en using pseudonyms, or not using 
the author’s name at all. Th is fact proved that art criticism was at an early stage of 
development. 

Key words: Inter war period, press, periodicals, national emancipation, national 
education, Romanian language, national idea, artistic values, folklore, regional char-
acter, artistic works, local spirit.

Evenimentele legate de anul 1918 și de Marea Unire au adus schimbări radi-
cale în revuistica basarabeană. Libertăţile conferite presei au favorizat apariţia 
unor noi orientări și stiluri eterogene. Paralel existau manifestări ce variau de 
la radicali naţionaliști, semănătoriști – căutători febrili de rădăcini, la avangar-
diști. O serie de intelectuali s-au implicat activ în viaţa socială, considerând 
arta o tribună a politicii1.

Mesagerul valorilor culturii naţionale a fost presa periodică de conţinut cul-
tural-artistic. Datorită unor cunoscute personalităţi basarabene (Pan Halippa, 
C. Mâţu, I. Tudor, L. Marian, Șt. Ciobanu, D. Crihan, Th . Inculeţ, A. Gorovei, 
1  V. Ţepordei, „Generaţii basarabene”, Basarabia, 1993, nr. 2, p. 155.
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B. Istru, G. Madan, I. Buzdugan, I. Popovici, A. Plămădeală ș.a.), precum și 
unor marcante personalităţi din România (L. Boja, D. Iov, M. Sadoveanu, O. 
Ghibu, N. Iorga), în Basarabia interbelică au apărut diverse ziare și reviste lite-
rare, muzicale, teatrale etc. Unele publicaţii au avut o existență scurtă, de doar 
2-3 numere, altele – mai îndelungată, toate însă au contribuit la dezvoltarea și 
propășirea culturii naţionale. 

Publicaţiile și-au propus drept obiectiv îmbogăţirea vieţii spirituale a ţării, 
ridicarea nivelului cultural al populaţiei băștinașe, emanciparea ei, promova-
rea tinerelor talente, iar rezultatele au fost evidente. A apărut o nouă genera-
ţie de intelectuali, din contigentul căreia s-au ridicat scriitori, poeţi, publiciști 
și oameni de cultură. Printre cei care s-au făcut remarcați sunt Sergiu Matei 
Nică (poet și publicist), Magda Isanos (poetă), Alexandru Bărdieru (scriitor 
și publicist), Vasile Ţepordei (redactorul ziarului Studentul, participant activ 
la mișcarea naţională din Basarabia), Sergiu Roșca (publicist), Nicolai Coban 
(poet), Anton Nică (doctor în teologie, ierarh, publicist), Paul Berescu (preot, 
profesor, publicist), Paulin Luca (arhimandrit, publicist) ș.a.2.

Publicațiile cu caracter cultural care au circulat în Basarabia pot fi  clasifi ca-
te convenţional după mai multe criterii: conţinut, profi l și dimensiune. După 
conţinut, evidenţiem publicaţii de cultură generală, în paginile cărora se aloca 
spaţiu pentru informaţii de gen istoric, literar, artistic. Însă nu lipseau știri din 
domeniile economic, politic sau monden. Printre aceste reviste poate fi  men-
ţionată Viaţa Basarabiei. Putem evidenţia și publicațiile de profi l, care aveau 
ca obiect de studiu sfere mai restrânse din domeniul culturii: revistele lite-
rare (Pagini basarabene, Poetul etc.), teatrale (Teatrul), muzicale (Armonia), 
școlare sau pedagogice (Mugurel, revista Asociaţiei Învăţătorilor din orașul și 
judeţul Bălţi etc.).

După criteriul dimensiunii, se disting reviste de nivel naţional și local. Din 
numărul publicaţiilor de nivel naţional poate fi  citată revista Pagini basarabe-
ne, care publica știri literare din toată ţara și era condusă de reprezentanţii lite-
raturii din Vechiul Regat (Iniţial ea era privită cu reticenţă de unii colaboratori 
ai revistei Viaţa Basarabiei, unii vedeau în ea un atentat la independenţa cultu-
rală a provinciei). Reviste de nivel local erau Bugeacul, Cultura poporului, Ceta-
tea-Albă ș.a., ai căror colaboratori relatau informaţiile culturale din provincie.

Un aport substanţial în promovarea și soluționarea problemelor cultural-
artistice a adus revista Viaţa Basarabiei, fondată în 1932 de asociaţia cultu-
rală „Cuvânt Moldovenesc”, sub președinţia lui Pan Halippa. Direcţia majoră 
a revistei era promovarea spiritului autohton, fapt care i-a făcut pe mulţi să 
o considere ca fi ind regionalistă3. Ea a adunat în jurul său forţele creatoare 
ale plaiului, stimulându-le în așa mod activitatea. În scurt timp, publicaţia a 

2  C. Caraman, „Profi lul cultural basarabean”, Viaţa Basarabiei, 1936, nr. 10, p. 57.
3  P. Halippa, „Cuvânt înainte”, Viaţa Basarabiei, 1932, nr. 1, p. 3.
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reușit să devină un important centru de mișcare culturală. Până în ultimul său 
an de apariţie (1944), revista a activat în baza principiilor-program formulate 
în primul număr: punerea în lumină justă a trecutului Basarabiei, cercetarea 
pământului basarabean din punct de vedere geografi c și etnografi c, cimenta-
rea legăturilor spirituale dintre românii de pe tot cuprinsul României Mari4. 

Printre colaboratorii revistei erau scriitori și publiciști, istorici și economiști, 
geografi  – persoane de înaltă cultură și erudiţie: Șt. Ciobanu, Gh. Bezviconi, 
P. Cazacu, N. Popovici, A. Gorovei, Gala Galaction, L. Dauș, I. Buzdugan, O. 
Ghibu, N. Costenco, G. Madan, P. Ștefănucă, O. Plămădeală, P. Constanti-
nescu-Iași ș.a.�.

Ilustraţiile revistei conţineau imagini ale monumentelor istorice din ţinut 
(cetăţi, biserici) sau reproduceri ale operelor pictorilor și sculptorilor basa-
rabeni. Publicul cititor a avut posibilitatea de a vedea pe paginile revistei lu-
crările lui A. Plămădeală (monumentul lui Ștefan cel Mare, macheta monu-
mentului Unirea, Tors, picturi murale efectuate de maestru la catedrala din 
Tighina), precum și lucrările lui N. Iașinschi, I. Antonovici, A. Cudinoff , A. 
Mihailov, I. Olșevschi, G. Remmer, Ș. Cogan, V. Rusu-Ciobanu, Gh. Ceglacoff .
Un recenzent activ al artei picturale din ţinut era Olga Plămădeală. Articolele 
ei cuprindeau date interesante despre viaţa și creaţia plasticienilor basarabeni. 
De refl ectarea realizărilor în pictura murală veche se îngrijea P. Constanti-
nescu-Iași. Conținutul publicaţiei era îmbogăţit cu colecţiile folclorice oferite 
de G. Madan, M. Bârcă, M. Pricopie, P. Ștefănucă, S. Cujbă ș.a. Viața Basara-
biei rezerva un loc aparte prozei și poeziei. Au semnat la acest capitol lucrări 
importante literaţii Al. Terziman, I. Buzdugan, C. Stoică, N. Dunăreanu, N. 
Iov, T. Vicol ș.a.5.

Pentru că în Basarabia exista o puternică grupare literară, era fi resc să se 
editeze mai multe reviste de profi l. O realizare de vârf a revuisticii basarabene, 
atât prin conţinut, cât și prin formă și grafi că, a fost revista Pagini basarabene, 
condusă de L. Boga și de profesorul D. Dumitrescu, apărută la 1936. Spre deo-
sebire de Viaţa Basarabiei, ce punea accent pe propagarea culturii regionale ba-
sarabene, Pagini basarabene aducea la cunoștinţa cititorului realizările culturii 
din întreaga țară. Pe paginile ei se acorda spaţiu marilor scriitori (T. Arghezi, 
M. Sadoveanu, G. Bacovia ș.a.), dar și tinerelor talente din Basarabia (G. Banu, 
D. Iov, N. Costenco, G. Meniuc, I. Rădăuţan, S. Nică, M. Isanos, D. Dunăreanu 
ș.a.)6. Pagini basarabene a fost recunoscută cea mai reușită revistă literară a 
anului 1936, fi ind numită „publicaţia cea mai occidentală a României”7.

Perioada interbelică s-a remarcat printr-o fructuoasă activitate în domeniul 
4  I. Colesnic, Basarabia necunoscută, Chișinău, 1995, p. 312.
5  Vezi Viaţa Basarabiei, 1932-1940.
6  Pagini basarabene, 1936, an. 1, p. 19.
7  I. Digodi, „Reviste literare în Basarabia interbelică pe orbita unităţii naţionale”, Literatura și 

arta, 1996, 23 mai, p. 4.
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teatrului și artelor plastice. Prin urmare, n-au fost lăsate în umbră de revista 
Pagini basarabene și realizările din aceste domenii. Și-au adus obolul la famili-
arizarea cititorului cu diverse probleme din creaţia teatrală și picturală mai ales 
G. Zamfi rescu și L. Dauș8.

O altă revistă literară ce se publica la Chișinău a fost Gândul neamului 
(1919-1936), fondată de Al. Lazăr, O. Constantinescu și T. Nicolae. De rând cu 
operele poeţilor și prozatorilor cunoscuţi, pe paginile revistei erau publicate 
lucrări ale tinerilor scriitori N. Tuliu, C. Dunăreanu, E. Muscă ș.a. O reușită a 
acestei publicaţii poate fi  considerată pagina destinată creaţiei populare orale, 
îngrijită de Ioan Popovici (institutor). Un loc aparte se rezerva rubricii „Cro-
nici”, în care apăreau informaţii despre Teatrul Naţional9.

O revistă interesantă își face apariţia la 1920 – Moldova de la Nistru, cu 
un subtitlu sugestiv: Revistă ilustrată, scrisă pe interesul poporului, al cărei 
director a fost D. Paun. Publicaţia nu conţinea numai creaţii literare. Pe lângă 
poezii semnate de L. Marian, P. Halippa, S. Cujbă, N. Tuliu ș.a., proza scrisă 
de I. Tudor, A. Muraja, T. Vicol, L. Damian, piese semnate de L. Dauș, revista 
mai conţinea informaţii teatrale, precum și reproduceri ale tablourilor unor 
pictori basarabeni: D. Stoica, Ș. Cogan, A. Baillyare. Aproape în fi ecare număr 
E. Alistar aducea la cunoștinţa cititorului momente interesante din viaţa și 
opera unor personalităţi marcante (V. Alecsandri, M. Eminescu, Al. Matee-
vici ș.a.)10.

Reprezentativă pentru revuistica din acea perioadă a fost publicaţia Tribuna 
Basarabiei, ce s-a editat la Chișinău între 1936 și 1940, sub auspiciile lui V. Bră-
iescu. Periodicul avea un bogat conţinut, cuprinzând diverse rubrici. Se făcea 
remarcată „Personalia”, dedicată unor personalităţi marcante din trecut și din 
perioada contemporană. Revista acorda un interes deosebit publicării creaţiilor 
folclorice adunate de Gh. Madan. Un loc aparte i se atribuia poeziei și prozei, fi -
ind publicate creații semnate de Robert Cahuleanu, A. Cuza, I. Dragomirescu, V. 
Alecsandri. Spre deosebire de alte publicaţii literare, Tribuna Basarabiei conţinea 
o rubrică specială dedicată operelor cu caracter religios11.

În 1938 a fost lansată revista literară Poetul, ediţie bilingvă ruso-română, al 
cărei redactor-șef a fost poetul, prozatorul, publicistul și profesorul Iorgu Tudor. 
La ea colaborau prozatorul T. Corjan, poeţii I. Savschi, S. Salli, C. Stoică ș.a. Pe 
paginile revistei apăreau sporadic reproduceri ale unor opere de artă: de exem-
plu A. Cudinoff , Autoportret, Peisaj basarabean, G. Remmer, Fierarul, opere 
ale sculptorului Dobroșinschi, precum și ale pictorilor din epoca Renașterii. 

8  G. Zamfi rescu, „Teatrul Naţional și turneele în provincie”; „Teatrul care renaște”, Pagini ba-
sarabene, 1936, an. I, IV, V, p. 19; L. Dauș, „Ce n-ar trebui să moară în Chișinău”, Pagini 
basarabene, 1936, nr. 11, an. 1, p. 4.

9  Gândul neamului, 1919-1936.
10  Moldova de la Nistru, 1920-1921.
11  Tribuna Basarabiei, 1936-1940.
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Asemeni celorlalte periodice, sumarul Poetului era completat cu rubrica „Vitri-
na cărţii basarabene”, ce informa despre noutăţile editoriale12.

Un rol aparte în familiarizarea cititorului cu realizările artelor au jucat pu-
blicaţiile ce aveau ca obiect de studiu sfere mai restrânse din domeniul cultu-
rii. Una dintre ele a fost Mărgăritare basarabene, revistă lunară pentru folclor, 
artă poporană, chestiuni sociale, culturale etc., apărută la Chișinău în 1927 sub 
îngrijirea medicului Fr. I. Popu-Delarodna. În revistă erau sumate lucrări fol-
clorice autentice, dar din cauza resurselor fi nanciare modeste, au văzut lumina 
tiparului numai două numere13.

Revista Armonia, editată de Liceul „A. Russo”, era destinată amatorilor de 
muzică. Ea își face apariţia în 1937, fi ind fondată de muzicianul Z. Poroseci și 
redactorul I. Delamangiu. În serviciul acestei reviste au venit tinere talente, 
care și-au adus fi ecare prinosul la informarea publicului despre realizările în 
muzică: pedagogii Traian Coconcea, L. Poroseci, L. Climov, elevii N. Sturza, 
S. Policiuc, L. Provatorov, Budacov ș.a. Numeroase articole au fost consacrate 
personalităţilor muzicale: Ciprian Porumbescu, Frederic Chopin, compozito-
rilor contemporani. Pe paginile revistei apăreau poezii de I. Delamangiu, G. 
Meniuc, Vl. Vasiliev, E. Strâmbei ș.a.14.

În 1927-1928, la Chișinău apare revista Teatrul. Printre colaboratorii ei erau 
oameni de cultură: Al. Terziman, Jap. Sodca, N. Burghelea. Revista publica 
informaţii despre viața teatrală din Basarabia, Iași, Cluj, București, precum și 
despre contribuţiile diferitor personalităţi de peste hotare la dezvoltarea artei 
teatrale15.

Într-un plan paralel, revuistica din Basarabia interbelică era completată de 
publicaţiile școlare și pedagogice, aducând un substanţial aport la opera de 
afi rmare culturală a ţinutului. Anume aceste publicaţii au anunţat talente re-
marcabile în persoana lui Magda Isanos, E. Coseriu, A. Cosmescu, S. Grosu, 
G. Meniuc, Al. Bărdieru ș.a. La sfârșitul anilor ’20, la Chișinău se editau Limba 
noastră (Seminarul Teologic), Grai nou (Liceul Militar), în care a debutat ro-
mancierul Laurențiu Fulga, Mugurel (Liceul „Alecu Russo”), în care a debutat 
A. Baconski, Izvorul (Școala Normală din Chișinău), Licurici (Liceul „B.P. Has-
deu”), în care a debutat poeta M. Isanos, Unirea (Liceul „Al. Donici”), Zorile 
(Liceul „M. Eminescu”). Seminarul Teologic din Ismail a publicat Luceafărul; 
Liceul „Ion Creangă” din Bălți edita publicația omonimă, Ion Creangă; la Ti-
ghina apărea Izvor de viaţă (revistă a învăţătorilor); Școala basarabeană se pu-
blica în judeţul Lăpușna (1918-1923), avându-l director pe Șt. Ciobanu; revista 
Cultura poporului s-a editat în 1929-1934 (director – T. Iacobescu), sub îngri-
jirea Asociaţiei Învăţătorilor din Cetatea Albă; Doina Basarabiei, publicată de 
12  Poetul, 1938.
13  Mărgăritare basarabene, 1920, nr. 1-2.
14  Armonia, 1937, 1938; ANRM, F. 792, inv. 1, dos. 18, p. 72.
15  Istoria Basarabiei de la începuturi până în 1998. București: Semne, 1998, p. 178.
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Societatea Literar-Artistică-Pedagogică din Chișinău (1929). Sumarul acestor 
publicaţii conţinea subiecte din diferite domenii: școală, literatură, știinţă. La 
dispoziţia cititorului au fost puse șarade, jocuri intelectuale, culegeri folclorice 
regionale, fapt care făcea din aceste reviste „pietre preţioase” în studiul limbii, 
literaturii și culturii poporului nostru16.

Viaţa artistică a Basarabiei își găsea refl ectare și în publicaţiile politice. Cele 
mai semnifi cative în această privinţă au fost ziarele Sfatul Ţării, Curierul, Soa-
rele ș.a.

Printre personalităţile marcante care și-au adus obolul la elucidarea diver-
selor aspecte ale vieţii teatrale din ţinut se impun C. Petrescu, Al. David, G. 
Zamfi rescu, care puneau în discuţie diferite probleme: repertoriul teatral în 
corespundere cu ideile timpului; atragerea publicului basarabean la teatru, si-
tuaţia grea a actorului etc.17.

O contribuţie valoroasă pentru cercetările din domeniul artei muzicale au 
adus Gr. Gâdei, V. Popovici, Z. Poroseci, R. Radiana, T. Porucic ș.a. R. Radiana 
a scris articole în revista Viaţa Basarabiei, întitulate „Sublimul și muzica în 
Basarabia”, în care aducea informaţii despre cântăreţii vestiţi: Tobuc Cercas, 
L. Lipcovskaia, M. Berezovschi ș.a., despre coruri și maeștrii contemporani 
din Basarabia: Al. Cristea, M. Bârcă18. Articolele lui Z. Poroseci erau dedicate 
maeștrilor din trecut (L. Gurov, G. Musicescu ș.a.).

Au cules și au publicat folclor poetic și muzical contribuind la difuzarea 
patrimoniului P. Ștefănucă, I. Popovici, B. Istru, Gh. Madan, N. Smochină ș.a.

Cunoașterea picturii a fost stimulată de informaţiile aduse de M. Muntea-
nu, Al. Plămădeală, O. Plămădeală, I. Ochișor, V. Luţcan, Gh. Georgescu, N. 
Costenco ș.a.

În anii 1918-1940, presa în limba rusă își desfășura activitatea în mod liber. 
Este de menţionat că publicaţii rusești care ar refl ecta doar cultura nu se înre-
gistrează în Basarabia interbelică. Demersul lor era, în primul rând, de natură 
politică, social-economică și, doar în ultimul rând, literară. Pentru a rezista pe 
piaţa comercială, ziarele plasau multă publicitate, iar știrile din viaţa artistică 
apăreau des sub formă de anunţuri. Deci, cultura naţională își găsea o refl ecta-
re (mai mult decât) modestă. 

Toate ziarele în limba rusă se antrenau în propagarea valorilor culturii ruse, 
evreiești sau universale. Cultura românească era popularizată doar sporadic 
și doar în ziarele ce se afl au sub patronatul autorităţilor române (Наше слово, 
patronat de generalul Averescu) sau conduse de redactori români (Молва – 

16  Școala basarabeană, 1939, nr. 7-8, pp. 55, 56.
17  M. Cimpoi, „Reviste literare interbelice”, Literatura și arta, 1994, 24 octombrie, p. 4; G. 

Georgiu, „În zarea anilor”, Basarabia, 1994, nr. 7-8, p. 100; Vezi Viaţa Basarabiei, 1935; 
Pagini basarabene, 1936, an. 1, p. 19.

18  I. Șpac, Revista „Viaţa Basarabiei” (1932-1944). Cercetări bibliografi ce, Chișinău: Pontos, 
2002, p. 30.
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redactor L.T. Boga, Бессарабия – redactor Gh. Pântea). În acest context, tre-
buie de menţionat că foarte des informaţia despre cultura naţională era scri-
să în limba română, nefi ind accesibilă pentru nevorbitorii de română. Aceste 
publicaţii dădeau prioritate vieţii muzicale, teatrale și literaturii. Бессарабия, 
Бессарабская почта, Утро, Голос, Наше слово, Бессарабские новости au 
scris depsre activitatea interpretativă a instrumentiștilor locali (I. Bazilevschi, 
P. Levetschi, V. Bulâcev, J. Bobescu) și a celor veniţi în turneu din Regat (G. 
Enescu19, A. Ciolan20); despre activitatea concertistică a Conservatorului „Uni-
rea”, a școlii conduse de C. Hrșanovski21, a Capelei Simfonice conduse de V. 
Bulâcev, a interpreţilor de operă din Basarabia (E. Ivoni, G. Melnic, G. Bo-
relli22, N. Nagacevschi23) și a Studioului de Operă, Dramă și Balet24. Ziarul 
Бессарабская почта informa cititorul despre organizarea spectacolelor de 
operă pentru copii de către O. Șumscaia25, despre turneul artiștilor de operă V. 
Karavia și E. Lucezarschi din București, al operei din Cluj26 și ale interpreților 
de operă A. Gvozdetskaia, G. Ghenari, care făceau parte din trupa Teatrului 
„Mariinsk” din St. Petersburg27.

O tradiţie bună a perioadei interbelice era organizarea lecţiilor ce abordau 
problemele artei. Despre lecţiile pe teme muzicale (rolul învăţământului muzi-
cal, necesitatea dezvoltării activităţii corale), ținute de V. Bulâcev, L. Dobronra-
vov, afl ăm din ziarul Bessarabia. Aceste lecții atrăgeau publicul la manifestaţiile 
artistice și dezvoltau gustul estetic. 

Despre activitatea dramatică afl ăm mai multe din Бессарабская почта, 
Бессарабское слово, Утро. În Chișinău activau trupe teatrale ruse și evreiești 
(conduse de V. Vronski, A. Verner, I. Dubrovin)28. Trupele teatrale străine țineau 
spectacole pe scenele localurilor Colizeum, Expres, Bomond etc. În Basarabia 

19  În 1923 G. Enescu a susținut cu succes patru concerte la Chișinău, a vizitat școala muzicală 
condusă de V. Kornilov, a primit titlul de „membru de onoare al societăţii muzicale din Chi-
șinău”, a vizitat Conservatorul „Unirea”, s-a întâlnit cu conducătorul orchestrei simfonice 
M. Bârcă, vezi Бессарабская почта, 1923, 29 mai.

20  Беcсарабия, 1923, 18 aug., p. 1; Бессарабская почта, 1923, 10 iun.; Наше слово, 1920, 15 
febr.; 1921, 13 mart.; 1921, 11 nov.

21  Утро, 1928, 4 аpr., p. 2; Бессарабские новости, 1926, 1 ian., p. 3.
22  G. Borelli a efectuat turnee în Muntenia, Transilvania, vezi Бессарабия, 1919, 16 mai, p. 4.
23  Artistul de operă N. Nagacevschi și pianista N. Ilnitskaia au efectuat 16 concerte prin Ţară 

(Bucovina, Transilvania, Moldova).
24  Cântăreții de operă basarabeni erau ajutaţi cu partituri de operă și vestimentaţie de la Bu-

curești, vezi Беcсарабия, 1919, 30 аpr., p. 4.
25  Бессарабская почта, 1926, 30 ian.
26  Молва, 1935, 15 dec.
27  Бессарабская почта, 1923, 26 mart.; 5 аpr.; Бессарабская почта, 1923, 6, 7 iun.
28  Statul acorda ajutoare și trupelor teatrale ruse. Teatrul din București a trimis costume trupei 

conduse de V. Vronski, vezi Бессарабское слово, 1935, 2 nov. Trupele teatrale ruse, conduse 
de Vronski și de Dubrovin, au evoluat și în localităţile Basarabiei (Călărași, Tighina), vezi 
Утро, 1928, 19 iul.; Голос, 1925, 15 mart.
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au venit în turneu Teatrul Imperial din Moscova29, teatrele evreiești din Varșo-
via și Viena sub conducerea lui P. Baratov și Fișzon, teatrul ucrainean din Cer-
năuţi30 și unele trupe de teatru germane. Aceste colective prezentau în special 
comedii din dramaturgia universală și rusă31. 

Foarte puţin însă era refl ectată în publicațiile de limbă rusă activitatea Tea-
trului Naţional din Chișinău. Din ziarele sus-amintite afl ăm că Naţionalul era 
deseori gazda trupelor de la Iași, București32. În incinta acestui teatru se orga-
nizau concerte în cinstea personalităţilor culturale sau sărbători naţionale33. Se 
relatau și problemele pe care le întâmpina instituţia.

În anii 1918-1940 se dezvoltă critica muzicală, teatrală și plastică. Este re-
gretabil că persoanele care se ocupau de analiza vieţii culturale semnau de 
cele mai multe ori cu pseudonime, ceea ce complică cercetarea. „Слушатель” 
sau „Зритель” ne oferă informaţii despre stilul interpretativ al școlilor mu-
zicale ruse, „Садко” vorbește despre concertele instrumentale, „Andantino” 
refl ectă activitatea somităţilor culturale M. Berezovschi, B. Belousova, iar L. 
Dobronravov, Davydov și „Allegro” prezintă analize ale activităţii trupelor de 
operă ruse și evreiești. Critică de teatru a făcut I. Bulat, care și-a expus regretul 
privind cunoștințele modeste ale publicului în artele teatrale. O. Carp și „Bi-
Ani” refl ectau activitatea Teatrului Naţional și își expuneau părerea referitor 
la necesitatea unei administrări competente, care va aduce publicul la teatru. 
„Зритель” sublinia rolul teatrului lui I. Dubrovin Liliacul. Colaboratorul zi-
arului Утро, Dn. Crihan, analizează activitatea Teatrului Naţional, iar Dani, 
colaborator al aceluiași ziar, activitatea trupelor ruse locale34.

O atenţie sporită se acorda propagării literaturii universale. Este apreciabil 
faptul că în unele publicaţii, precum Бессарабия, Moлва, apăreau fragmente 
din opera unor autori români: proză de Al. Brătescu-Voinești, O. Goga, Ion 
Creangă, Gh. Bezviconi (traduceri de Z. Bârsan, O. Inculeţ) și poezii de G. 
Coșbuc. În scopul dezvoltării talentelor tinere, ziarele rezervau spaţiu autorilor 
tineri (I. Nicolesco, F. Bârcă, B. Guma, Al. Rusu ș.a.).

În presa rusă interbelică își găseau o refl ectare modestă artele plastice. In-
formaţii sporadice au fost întâlnite în ziarele Бессарабия, Moлва, Наше слово, 
Бессарабские новости. În calitate de recenzent al artelor plastice a debutat, 
în ziarul Бессарабия, A. Verșhovski, care va analiza activitatea școlii de Belle-
Arte, numind-o „mândria naţională”. În ziarul Бессарабские новости a fost 

29  Утро, 1928, 24 mart., p. 3.
30  Бессарабская почта, 1930, 2 dec.
31  Бессарабские новости, 24 dec., p. 1; Бессарабская почта, 1923, 2 iun.
32  Бессарабская почта, 1928, 21 ian., p. 4.
33  Бессарабская почта, 1930, 22 nov.
34  În anul 1928, în articolele lui D. Crihan, se aprecia talentul directorului de scenă A. Maican, 

al actorilor Teatrului Naţional (Al. Economu, D. Moruzan, C. Antoniu ș.a.) și decorurile 
efectuate de A. Baillayre. Vezi Утро, 1928, 28 ian., p. 1.
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subliniat rolul sculptorului Al. Plămădeală la inaugurarea monumentului lui 
Șt. cel Mare35. Ziarul Молва populariza activitatea „pictorilor de oranjerie”36.

Societăţile culturale și-au găsit, de asemeni, o oglindire sporadică în pre-
sa rusă. Autorii dădeau informaţii despre activitatea acestora doar când ele 
organizau concerte, omagiau date semnifi cative sau își anunţau înregistrarea. 
Astfel, există date despre Societatea Filarmonică din Chișinău în legătură cu 
deschiderea sezonului muzical de vară, care a avut loc în parcul orășenesc37. 
Ziarul Утро a făcut câteva comunicări despre „Cercetășie” cu ocazia organiză-
rii de către membrii ei a unor concerte cu participarea artiștilor locali Șapoș-
nikova, Erjikovski și a corului societăţii38. Ziarul Бессарабское слово anunţă 
începutul activităţii Secţiei de arte aplicate a Societăţii de Belle-Arte în 1933, 
sub președinţia lui A. Tarabukin. Cu scop publicitar se vorbește despre aptitu-
dinile mari ale secţiei (îndeplinirea comenzilor din domeniul iconografi ei, al 
lucrărilor decorative etc.) Бессарабская почта va critica pasivitatea societăţii 
„Astra”. În accepţia ziariștilor, „Astra” a folosit neefi cient subsidiile de la stat39. 
Despre existenţa Uniunii Jurnaliștilor din Chișinău afl ăm dintr-un anunţ în 
legătură cu organizarea de către membrii acesteia a revelionului 1927 în co-
laborare cu artistul V. Vronski. De menţionat că în program au fost incluse și 
creaţii românești (romanţe, doine)40.

Unele publicaţii dădeau și informaţii cu caracter istoric. Astfel, autorul cu 
pseudonimul „Istoricul” a oferit informaţii interesante despre sărbătorile și 
simbolica naţională, despre transformările politice din Ţară și din statele veci-
ne în ziarele Бессарабия, Наше слово41.

În 1918-1940 s-au publicat ziare în care nu găsim informaţii despre cultura na-
ţională. Printre ele menţionăm Бессарабский экспресс, Kишинёвский листок 
(1931-1931), Время (1933-1935), Курьер (1928), Рабоче-Крестьянская 
правда (1928-1929), Набат (1928-1937), Христианский телеграф (1933), 
Тигинская почта. În cele mai dese cazuri, aceste publicaţii aparţineau unor 
mecenaţi străini, dezinteresați de cultură română42.

În fi ne, un loc aparte în familiarizarea societăţii basarabene cu realizările 
artistice revenea periodicelor de profi l. E necesar de subliniat ca revuistica edi-
tată în limba română era orientată spre educarea conștiinţei naţionale, de aceea 
cel mai mult spaţiu se acorda literaturii și folclorului românesc. Mai puţin se 
fac văzute în presă problemele legate de muzică și artele plastice.
35  Бессарабские новости, 1926, 1 ian., p. 2.
36  Молва, 1936, 15 iun.
37  Бессарабская почта, 1923, 10 iun.
38  Утро, 1928, 3 apr., p. 2.
39  Бессарабская почта, 1927, 14 aug., p. 2.
40  Бессарабская почта, 1927, 2 ian., p. 2.
41  Бессарабия, 1919, 24 mart., р. 4; Наше слово, 1920, 6 febr., р. 2.
42  În ziarul Тигинская почта din 1930-1931 era refl ectată doar cultura evreiască (muzică, 

teatru, balet, istorie, activitatea societăţilor culturale „Cultul Patriei”, „Maccabi”). Vezi 
Тигинская почта, 1930-1931.
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Le dăm dreptate, în parte, celor care au susţinut că publicaţiile din perioa-
da interbelică au avut un caracter regionalist. Într-adevăr, realizărilor artistice 
din Ţară și de peste hotare li s-a acordat puţin spaţiu. Dar și acest fapt a fost 
condiţionat de prerogativele timpului, din nevoia de a stimula talentele locale, 
studierea culturii locale și încadrarea în cea naţională.

Astfel, presa periodică, prin faptul că a oferit informaţii diverse din dome-
niile cultural-artistice, a constituit un mijloc important de propagare a spiri-
tului autohton în societate și de stimulare a vieţii spirituale a ţinutului. Deși 
nu toate operele publicate în acea perioadă în presă au rezistat în timp ca va-
loare artistică, trecerea lor în revistă a fost importantă pentru a spori interesul 
cititorilor.

Publicațiile în limba rusă au jucat un rol însemnat în propagarea culturii 
minorităţilor etnice și au avut o activitate prolifi că între 1918 și 1940. Foarte 
puţine dintre ele acordau atenție culturii naţionale (cele care se afl au sub patro-
najul oamenilor de stat sau aveau redactori de origine română). Este de mirare 
faptul că aceste informaţii sporadice apăreau în limba română și, în felul aces-
ta, nu erau accesibile cititorului necunoscător de limbă română. În periodica 
interbelică rusă, articolele consacrate culturii erau succinte, foarte des semnate 
cu pseudonime sau fără a se indica autorul. Aceasta dovedește faptul că critica 
de artă era slab dezvoltată. 
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 Enciclopedice al AȘM

…Pentru fi ecare stat editarea unei enciclopedii 
reprezintă o formă de manifestare a culturii, 
de protestare și revendicări. 

(D. Gusti) 

Summary
As a conclusion it can be stated that the „Encyclopedia of Romania” represents an 

important component of the national Romanian heritage, a genuine value to which 
generations of scholars will refer. Th e study represents an inventory and a reference 
book for scholars as well as for those interested in the ancestry history. Th e ency-
clopedic project includes the hoarding of knowledge, in order to disseminate it. Th e 
national endeavor, that crosses all over the encyclopedic content of the work aims at 
bringing up the personality of the individual, the patriot. Th e approached topics inclu-
de articles with national orientation, with a multidisciplinary character. All the topics 
are approached in a single structural framework. Th e study off ers truthful informati-
on from diff erent areas of knowledge, vindicating a scientifi c and informative style of 
high level. Th e notoriousness and contribution to the development of a scientifi c area 
or school were taken into consideration when choosing specialists who undersigned 
the articles. Whilst the editorial board that worked on this valuable study had contri-
buted to a large extent to the national rebirth of Romania.

Key words: Encyclopedia, the interwar period, national values, cultural policy, 
Romanian Social Institute, Scientifi c Association for Romanian Encyclopedia, section 
Bessarabian of Romanian Social Institute, national idea, state, the land of Romania, 
history, industry , culture, Dacia, historical monument, the national economy.

În anii 1918-1940 cultura națională a României înregistrează un salt calita-
tiv sub toate aspectele. Realizările din domeniul culturii se datorează societă-
ţii intelectuale și familiei regale, pentru care promovarea valorilor naţionale a 
devenit un imperativ al vieţii. La baza politicii culturale a stat directiva „ofen-
sivei culturale”, potrivit căreia a fost mobilizată o armată de scriitori, pedagogi, 
artiști, editori1. Drept urmare, între 1938 și 1943, sub patronajul regelui Ca-
rol al II-lea, Institutul Social Român în persoana Asociației Științifi ce pentru 
1  D. Gusti, Opere. Vol. I, II. București: Ediţia Academiei, 1968.
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Enciclopedia României a realizat o publicație de o veritabilă valoare – „En-
ciclopedia României” (în patru volume), care reprezenta „o oglindă fi delă a 
stărilor poporului român”2. Editarea unei lucrări de anvergură a constituit un 
răspuns fi resc și necesar la schimbările radicale determinate de întregirea Ro-
mâniei, precum și la nevoia de informare a societăţii românești. A fost impusă 
necesitatea atât a actualizării cadrului de concepere, cât și a deideologizării, 
prin reevaluarea pe criterii știinţifi ce a unor fapte, evenimente, personalităţi 
tabuizate. Studiul enciclopedic a fost coordonat de prof. Dimitrie Gusti3 și pre-
zenta rezultatul unei munci colective, benefi ciind de remarcabilele contribuţii 
ale lui Nicolae Iorga4, Constantin Rădulescu-Motru5, Virgil Madgearu6, Con-
stantin C. Giurescu7, Mircea Vulcănescu8, Dan Botta9, Constantin Moisil10, 
Cezar Petrescu11; Flondor Constantin12, Leonte Virgiliu13, Manolescu Ion14 și 
alţii, care prin abordări proprii au adus un aport original la autocunoașterea 
naţională. Întru realizarea unei opere exhaustive a fost concentrată activitatea 
de cercetare a mai multor instituţii știinţifi ce: Institutul Central de Statistică, 
Institutul de Cercetări Sociale, Institutul de Cercetări Agronomice, Institutul 
Zootehnic, Institutul Românesc de Energie, Institutul de Cercetări Sociale, In-
stitutul Românesc de Conjunctură, Institutul Economic Românesc, Ofi ciul de 
studii al Băncii Naționale, Institutul Economic Românesc, Ministerul Agricul-
turii, Ministerul Economiei Naționale, Ministerul de Finanțe, Consiliul Supe-
rior Economic, reprezentanți ai Academiei Române, Academiei Teologice din 
Oradea, Arhivelor Statului, universitățile din București, Târgu Mureș, Secția 
2  Enciclopedia României. Vol. I. București: Imprimeria Naţională, 1938, p. 8.
3  Dimitrie Gusti – profesor universitar la Iași și București, președintele Institutului Social 

Român, directorul Fundației Culturale „Principele Carol”, membru al Academiei Române, 
președintele Asociației Științifi ce pentru Enciclopedia României, ministru al Cultelor și In-
strucţiunii Publice.

4  Nicolae Iorga – istoric, scriitor, publicist, profesor universitar București, președintele Ligii 
Culturale, președintele Comisiunii Monumentelor Istorice, fost președinte al Consiliului de 
Miniștri, membru al Academiei Române.

5  Constantin Rădulescu-Motru – profesor universitar București, decanul Facultății de Litere 
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mâne.

7  Constantin C. Giurescu – profesor universitar București, director la Fundațiile Regale.
8  Mircea Vulcănescu – asistent universitar București, directorul Datoriei Publice din Ministe-

rul de Finanțe, administrator delegat al Asociației Științifi ce pentru Enciclopedia României.
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Basarabia a Institutului Social Român (P. Ștefănucă) etc. Spre deosebire de alte 
enciclopedii ale timpului, lucrarea nu a urmărit principiul alfabetic, ci a acor-
dat prioritate celui tematic. În accepția lui Dim. Gusti, care a prefațat lucrarea, 
„Enciclopedia României se deosebește esențial de celelalte publicații asemă-
nătoare atât din străinătate, cât și din spațiul român, prin faptul că s-a pus la 
temelia ei ideea națională, ce trebuia să refl ecte expresia unei epoci”15. Prin 
urmare, produsul conceptual al lucrării a fost condiţionat de particularităţile 
epocii, de sistemul de valori și motivaţii.

Inițial Enciclopedia a fost proiectată în șase volume, dar din cauza contex-
tului istoric tumultos al epocii, au intrat sub tipar doar patru din ele. Materialul 
inclus are o structură bine determinată, constituind un veritabil instrument de 
informare și orientare în cele mai diverse domenii ce ţin de statul român. Volu-
mul I – intitulat Statul – iniţiază cititorul în istoria politică și societatea statului 
român. Capitole care merită a fi  menţionate sunt cele dedicate vieţii politice 
(stema, sigiliul, steagurile României, însemnele regalității, decorațiunile, mo-
nedele, timbrele poștale, sistemul electoral); sociale (populația, organizarea 
socială, psihologia poporului român); consacrate cultelor și învățământului 
din România; marilor bătălii purtate de Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, Radu 
Șerban ș.a. (capitolul XI), vieţii politice românești, războiului de întregire a 
neamului, domniilor lui Ferdinand I, regelui Carol II, poziţiei României în 
viața internațională. Articolele mai mari au fost însoțite de bibliografi i ce oferă 
posibilitate cititorului interesat să-și lărgească cunoștinţele.

Volumul II – cu titlul evocator Ţara Românească – refl ectă viaţa adminis-
trativă a României. Sugestive sunt informaţiile despre istoria, organizarea po-
litică a judeţelor, conţinutul stemelor. Astfel, din acest volum afl ăm că stema 
județului Bălți, constituită din scut roșu, cu un cap de cal argintat spre dreap-
ta, derivă din vechea stemă a judeţului Iași, care odinioară se întindea și peste 
Prut. Stema judeţului Cahul reprezintă un scut roșu, tăiat. În câmpul superior, 
o fâșie de aur crestată (reprezentând Valul lui Traian), iar în câmpul inferior, 
pe valuri de argint, o proră de corabie neagră, cu ancora de aur, navigând spre 
un țărm de argint, ceea ce reprezintă vechiul schimb comercial al Moldovei 
de peste Prut. Prin urmare, informația oferită ne ajută să urmărim evoluția 
poporului român. Relevantă este informația cu privire la Așezarea geografi că 
a tuturor judeţelor, care a fost plasată în contextul drumurilor comerciale ale 
Ţării (de ex., Bălţiul este așezat la crucea a două drumuri vechi, peste care se 
suprapun căi ferate: drumul Hotinului care străbate Moldova dintre Prut și 
Nistru prin mijloc și drumul Sorocii, care, prin orașul Bălți, ajunge la Iași)16. 

Un conţinut prețios propune compartimentul Istorie. Domeniul respectiv 
abundă în informaţii ce refl ectă originea romană și prezenţa trupelor romane 

15  Enciclopedia României. Vol. I. București: Imprimeria Naţională, 1938, p. 8.
16  Enciclopedia României. Vol. II. București: Imprimeria Naţională, 1938, p. 54.
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pe teritoriul Daciei antice. Astfel, despre judeţele Cahul afl ăm că a făcut parte 
din teritoriul roman Ad Moesiam și era străbătut de un val de apărare, numit 
în epoca modernă Valul lui Traian. Tot prin acest județ trecea drumul comer-
cial și militar care lega Tyrasul (Cetatea Albă) de restul Daciei Romane, prin 
Dinogetia (Barboși)17. Iar judeţul Ismail a făcut parte, înainte de cucerirea Da-
ciei, din provincia romană Moesia Inferior. În aceeași cheie, înseși denumirile 
Histria, Tyras și ale altor localităţi din spaţiul românesc denotă prezenţa pe 
teritoriul carpato-danubian a cetăţilor antice, sugerează convieţuirea strămo-
șilor noștri cu grecii, genovezii, romanii, interrelaţiile dintre ei. În cadrul ace-
luiași compartiment este elucidată lupta poporului român pentru obţinerea 
independenţei de sub jugul otomanilor, rușilor, austriecilor. Bunăoară, în con-
formitate cu principiului obiectivităţii, se specifi că că Bălţiul a fost creat de 
ruși după anexarea Moldovei dintre Prut și Nistru și că era parte componentă 
a județului Iași18. Informaţia fi ecărui judeţ iniţiază cititorul referitor la locul 
fi ecărei localităţi în istoria neamului19. Prin urmare, pe teritoriul judeţul Ismail 
s-au dat lupte seculare ale românilor cu turcii, tătarii. Cetăţile Soroca, Tighina 
au stat în calea hoardelor barbare. Iar în Codrii Cosminului (judeţul Cernăuţi), 
Albert, regele polon, este bătut de Ștefan cel Mare în oct. 149720. Orheiul s-a 
bucurat de o anumită autonomie pe timpul lui Ștefan cel Mare, iar oamenii 
locului au jucat un rol important în istoria politică și militară a Moldovei21.

Prezintă interes compartimentul Industrie, care refl ectă nivelul de dezvolta-
re economică a fi ecărui judeţ, specializarea economică, activitatea de antrepre-
noriat. În conformitate cu datele statistice cu privire la Basarabia, mai dezvol-
tate din punct de vedere industrial s-au dovedit a fi  judeţul Lăpușna, care era 
dominat de economia mun. Chișinău, și judeţul Bălţi, iar mai puţin dezvoltat 
– judeţul Cahul22. 

Compartimentul Cultură elucidează prezenţa instituţiilor de învăţământ su-
perior și mediu (judeţul Cernăuţi dispunea de o universitate cu patru facultăți 
(Drept și Științe de Stat, Litere și Filosofi e, Științe, Teologie), de Conservatorul 
de Muzică și Artă Dramatică23, iar mun. Chișinău ‒ de facultăţile de Agrono-
mie și Teologie (de pe lângă Universitatea din Iași), Conservatorul Național 
de Muzică și Artă Dramatică, conservatorii particulare etc.24. În anii ’30 pro-
centul știutorilor de carte era mai înalt în judeţul Cernăuţi – 68,8%, Cetatea 
Albă – 55%, mun. Chișinău – 40,7%25. De asemenea, este descrisă activitatea 
17  Ibidem, p. 54.
18  Ibidem, p. 54.
19  Ibidem, p. 98.
20  Ibidem, p. 125.
21  Ibidem, p. 324.
22  Ibidem, p. 100.
23  Ibidem, p. 130.
24  Ibidem, p. 267.
25  Ibidem, p. 137.
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societăţilor culturale care activau în numele renașterii culturale. Astfel, în toate 
judeţele basarabene o pondere importantă au avut „Astra”, Fundația Culturală 
„Principele Carol”, Liga Culturală, Casa Școalelor și a Culturii Poporului26. 

Patrimoniul naţional este refl ectat în compartimentul Monumentele istori-
ce. Acest domeniu nu doar informează, dar și educă necesitatea ocrotirii bu-
nurilor care alcătuiesc moștenirea culturală: cetățile, mănăstirile, conacurile 
boierești etc. Cercetarea acestui capitol evocă bogăția vieții spirituale din Ro-
mânia. Este sugestivă informația cu referire la viaţa spirituală din provincia 
Basarabia, care, contrar afi rmației istoricilor și ideologilor sovietici, fusese dez-
voltată anterior anului 1812. În Evul Mediu a fost fondat un număr însemnat 
de mănăstiri, schituri, care în prezent sunt catalogate drept monumente istori-
ce și sunt mărturii importante ale culturii spirituale. Astfel, în judeţul Lăpușna 
erau concentrate mănăstirile Vărzărești (1420), Hâncu (ctitorită în 1678), Că-
priana (ctitorie a lui Ștefan cel Mare), Suruceni (1785), Condrița (1783); în 
judeţul Soroca – mănăstirea Japca (sec. XVII), Dobrușa (1772), Călărășăuca 
(1747), Cușelăuca (1790)27 etc.

Compartimentul Populaţie propune informație preţioasă despre persona-
lităţile notorii care au avut un impact în istoria neamului. Pe lângă evocarea 
aportului unor domnitori și oameni de stat, sunt descrise și unele familii no-
torii. Familia Hurmuzaki a întreținut spiritul național în judeţul Cernăuți în 
timpul domniei austriece, făcând un timp din moșia Cernauca locul de întâl-
nire al literaților moldoveni. Familia Mușat cu reprezentanții ei Alexandru cel 
Bun, Ștefan cel Mare, Petru Rareș; cronicarii Miron Costin, Ioan Neculce erau 
originari din acest județ28. Ținutul Lăpușna i-a dat Moldovei pe Alexandru 
Lăpușneanu, boierul Hâncu (rivalul lui Duca-Vodă), poetul Donici, mitropoli-
tul Gurie, episcopul Dionisie de Cetatea Albă, Pan Halippa ș.a. Soroca a dat țării 
mulți oameni de seamă și luptători ai cauzei naționale (boierul fi lantrop, juristul 
și patriotul V. Stroiescu, politicianul și juristul Constantin Stere, poetul și proza-
torul Th . C. Vârnav, boierul, omul politic și scriitorul Nic. Șt. Casso – pomenit 
des cu evlavie de săraci; vechiul luptător pentru idealul național Simion Murafa, 
ucis de bandele bolșevice în Chișinău la 1917). Interesant că la fi nele comparti-
mentelor despre fi ecare judeţ este plasată lista localităţilor, ceea ce permite să se 
urmărească dezvoltarea structural-administrativă a statului. 

Partea a II-a este dedicată informațiilor despre orașele-reședință, din care 
făceau parte și orașele din Basarabia: Chișinău, Bălți, Cernăuți, Cetatea Albă, 
Hotin, Ismail, Soroca, Tighina etc. Referinţele cu privire la orașe au fost alcă-
tuite în baza cercetărilor monografi ce din teren, care au luat amploare și pe 
teritoriul Basarabiei. Important prin conţinut este compartimentul Indicele 
26  Ibidem, p. 56.
27  Ibidem, p. 418; Mănăstiri și schituri din Republica Moldova: studii enciclopedice, Chișinău: 

Institutul de Studii Enciclopedice, 2013.
28  Ibidem, p. 128.
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localităților din România, unde, în ordine alfabetică, poate fi  găsită localitatea 
și județul din care făcea parte în perioada interbelică. De exemplu, Chișinău, 
Ghidighici, Cărpineni făceau parte din judeţul Lăpușna. Cu regret, în primele 
volume ale lucrării nu este indicat numele autorilor care au alcătuit fi ecare ar-
ticol, ceea ce împiedică aprecierea aportului cercetătorilor consacraţi. 

Volumele III (tipărit în 1938-1939) și IV (1939-1943), cu titlul comun Eco-
nomie naţională, privesc viaţa economică în ansamblu: producţia, circulaţia 
mărfurilor, consumul, politica economică, transportul, poștele etc. Volumele 
se deosebesc prin diversitatea și complexitatea informaţiilor – hrana, locuinţa, 
îmbrăcămintea, cadrele, producţia, precum și nevoile intelectuale (radiodifuzi-
unea), confortul (turismul, staţiunile balneare), luxul. Ţinând cont de perioada 
în care au fost editate, impresionează executarea cu exactitate a hărţilor, datele 
statistice, care au devenit de referinţă pentru cercetătorii perioadei interbelice. 
Este de menţionat că în anii ’20-’30 expediţiile sociologice, care cutreierau ţara 
în lung și în lat pentru a înregistra informaţii autentice despre societatea româ-
nească, au oferit Enciclopediei informații sociologice veridice29. 

În procesul de lucru asupra volumelor dedicate economiei era prevăzut ca 
volumul III să descrie economia generală, iar volumul IV – economia priva-
tă30. Ulterior s-a renunțat la acest concept, urmând ca volumul III să cuprindă 
cercetarea condițiilor generale ale activității economice și producția, iar vo-
lumul IV, economia de consum și schimb. Este îmbucurător faptul că aceste 
cărţi înregistrează numele autorilor care au cercetat viaţa economică. Fieca-
re capitol se referă la un cadru sau la o ramură de manifestare economică și 
cuprinde paragrafe privitoare la istoricul activităţii respective până la analiza 
factorilor care iau parte la această activitate sau o condiţionează, fi ind urmate 
de expunerea tehnică a formelor principale de activitate și analiza economi-
că și statistică a faptelor importante din domeniul respectiv. Urmează articole 
privitoare la legislaţie și la tendinţele generale ale fenomenului studiat. Sunt 
interesante articolele ce analizează și dau apreciere doctrinelor economice și 
adepţilor lor: liberalismul economic (Ion Ghica, Al. Moruzi, N. Șuţu), naţio-
nalismul economic (P. S. Aurelian, M. Eminescu, B. Petriceicu-Hasdeu, Al. D. 
Xenopol), socialismul (C. Dobrogeanu-Gherea, Al. A. Bădărău)31. În compar-
timentul Economia energetică a României sunt analizate izvoarele de energie, 
capacitatea lor, optându-se pentru o utilizare rentabilă, raţională. Se apreciază 
metodele de obţinere a energiei naturale (energia vântului etc.). Fiecare capitol 
este fi nalizat cu concluzii, recomandări și bibliografi e de domeniu: agricolă 
și forestieră, zootehnică, industrială. Sunt sugestive tabelele, diagramele care 
stipulează procentul oamenilor activi din România comparativ cu alte ţări ale 
lumii, al populaţiei rurale și urbane etc.
29  D. Gusti, Opere. Vol. I, II. București: Ed. Academiei, 1968.
30  Enciclopedia României. Vol. III. București: Imprimeria Naţională, 1943, p. 5.
31  Ibidem, pp. 261-291.
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Lucrarea „Enciclopedia României” este de proporţii mari și conține cca 
5 000 de pagini (fi ecare volum includea peste 1 000 de pagini) și este animată 
de cca 800 de planșe color, 800 de hărți și fotogravuri color, cca 6 000 de fo-
tografi i, planșe și fotomontaje. Fotografi ile și reproducerile au fost selectate în 
funcţie de relevanţă, calitatea estetică, valoarea didactică. Informaţia privind 
fi ecare județ era însoțită de fotografi i ale cetăților, bisericilor, mănăstirilor, mi-
tropoliilor, locurilor pitorești. Fotografi ile, picturile (N. Grigorescu), basoreli-
efurile (C. Mudrea) erau plasate tematic. O parte din materialul ilustrativ a fost 
prezentat în culori, cu prioritate picturi, reproduceri de picturi, portrete ale 
familiilor de notorietate naţională. Capitolele erau divizate de sigilii, efi gii mo-
netare, monede din toate timpurile, steme. Articolele care nu abordau exha-
ustiv problemele sau care aveau obiect de controversă fuseseră dublate, fără a 
repeta însă materialul. Datele statistice din Enciclopedie au fost confruntate cu 
ultimele date ofi ciale, iar bibliografi a indicată la sfârșitul articolelor cuprindea 
lucrările pe care s-au bazat autorii. Articolele denotă o înaltă ţinută știinţifi că, 
al căror volum diferă în funcţie de importanţa problemei abordate. Limbajul 
este ușor arhaic, dar corespunde rigorilor lingvistice ale perioadei interbeli-
ce, ceea ce nu îngrădește accesul publicului larg la informaţiile tematice din 
perioadele următoare. Deși volumele înglobează articole pe diferite teme, s-a 
tins spre un limbaj și un model de expunere unitar, capabil să îmbine stilurile 
știinţifi c, publicistic, artistic.

Volumele V și VI urmau să fi e consacrate culturii românești, ceea ce rămâne 
să fi e înfăptuit. Cert este că, deși au existat cauze obiective ca să nu fi e fi nalizate 
ultimele volume, exemplul precedent nu a putut fi  repetat. După cum sublini-
ază, pe bună dreptate, ziaristul Doru Tompea, „nu a mai existat, de atunci în-
coace, un efort intelectual de o asemenea anvergură, de natură să pună la lucru 
energia creatoare a unor specialiști din diferite domenii”32 și care să aibă drept 
produs, cum scria Dimitrie Gusti, „un instrument de cercetare și de informa-
ţie, o lucrare temeinică și esenţială, în care netăgăduitul avânt al zilelor noastre 
să găsească hrană substanţială și sănătoasă, care să-i dea vigoare și temeinicie, 
o perspectivă mai luminoasă asupra viitorului, printr-o cunoaștere mai adâncă 
a stărilor de fapt”33. 

În procesul elaborării Enciclopediei au fost aplicate principii generale, prin 
considerarea valorilor general-umane, care pun în centrul atenţiei omul, cu 
întreaga sa activitate materială și spirituală afl ată în armonie cu universul, le-
gile naturii și societăţii. Au fost concentrate resurse intelectuale prin valorifi -
carea potenţialului uman, informaţional, material etc. în vederea prezentării 
ample și profunde a obiectelor și fenomenelor, a concepţiilor privind civilizaţia 
naţională, respectarea normelor deontologice în prezentarea informaţiilor. La 
32  D. Tompea, „Enciclopedia României ca formă de recuperare a memoriei”, Ziarul de Iași, 

09.02.2011, p. 1.
33  D. Gusti, Opere. Vol. I, II. București: Ediţia Academiei, 1968.
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elaborarea articolelor Enciclopediei, pe lângă principiile generale, au fost res-
pectate și principii specifi ce, precum pertinenţa materialului, conferirea unui 
caracter știinţifi c informaţiilor în baza paradigmelor, concepţiilor, viziunilor 
știinţifi ce consacrate, prezentarea după caz a diferitor puncte de vedere. 

În funcţie de conţinutul abordat, la elaborarea Enciclopediei au fost aplicate 
metode și instrumente adecvate de cercetare știinţifi că, de structurare și pre-
zentare textual-grafi că. Materialul a fost prezentat prin prisma obiectivităţii și 
interdisciplinarităţii, a metodelor analitico-descriptive, comparative, deducţiei 
și inducţiei, sintezei. Volumul informaţional al fi ecărui articol era prezentat în 
funcţie de importanţa și actualitatea temei abordate.

Lucrarea prezintă o componentă importantă a patrimoniului naţional ro-
mânesc, o veritabilă valoare la care vor face referinţă generaţii de cercetători. 
Este un inventar, dar și un îndreptar pentru cercetători, pentru cei interesaţi 
de istoria neamului. Proiectul enciclopedic a implicat tezaurizarea cunoștin-
ţelor în vederea diseminării lor. Demersul naţional, care trece ca un fi r roșu 
prin conţinutul enciclopedic, are drept obiectiv formarea personalităţii indivi-
dului, educaţia patriotică. Aria tematică include articole de factură naţională, 
cu caracter multidisciplinar. Toate temele sunt tratate într-un cadru structural 
unic. Articolele de proporţii mari cuprind articole de proporţii mici, care fac 
parte din același câmp lexical. Lucrarea oferă în mai multe volume informaţii 
veridice din diverse domenii ale cunoașterii, revendicând o ţinută știinţifi că și 
informativă de nivel înalt. În selectarea specialiștilor care au semnat articole 
s-a ţinut cont de notorietatea lor și contribuţia în dezvoltarea unui domeniu 
sau școală. Iar comitetul de redacţie care a lucrat la această lucrare de valoare a 
contribuit în mare măsură la opera de renaștere naţională a României.
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CONFLUENŢE MUZICALE MOLDO-EUROPENE
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Summary
Musical creation is one of the most important components of culture. Our national 

music although it developed into a rather small space, had an amazing ability to be 
integrated into a quite large area – both in the former Soviet Union and Europe, having 
a profound lyric and melody of universal value. 

Since that Republic of Moldova is a European country confl uences of musical cre-
ation have been and will remain an element affi  rmation and promotion of esthetic 
values. Th us, the Moldovan-European musical confl uences through many manifes-
tations of international resonance, have promoted the authentic values of music in 
Europe.

Keywords: musical confl uences, music, affi  rmation, promotion, esthetic value. 

Creaţia muzicală reprezintă un proces continuu, în care diferite genuri se 
depășesc reciproc, completându-se și infl uenţându-se. Luate împreună, ele 
constituie acel organism viu și multilateral care poartă numele de cultură mu-
zicală. Muzica noastră naţională, deși s-a dezvoltat într-un teritoriu destul de 
mic, a avut o capacitate uimitoare de a se integra într-un teritoriu mare – în-
treaga Europă, având o lirică profundă și o melodicitate de valoare universală1.

Cultura muzicală moldovenească are rădăcini adânci milenare, dar ea nu a 
evoluat independent, ci s-a sincronizat cu dezvoltarea culturii muzicale inter-
naţionale.

În anii regimului sovietic, cultura muzicală a fost lipsită de libertatea creaţiei, 
promovându-se doctrina „realismului socialist” și principiile de creare a omului 
nou2. Au avut loc acțiuni de izolare a activităţilor, de limitare a tematicii opere-
lor muzicale, de frânare a dezvoltării artei muzicale autentice. În ceea ce privește 
apariţiile muzicii moldovenești pe arena internaţională, acestea aveau loc prin 
intermediul centrului unional, ca parte componentă a culturii sovietice.

Autorităţile sovietice urmăreau scopul unor acţiuni ideologice și propagan-
diste, cu muzică patriotică și revoluţionară, în detrimentul specifi cului naţi-

1  V. Axionov, „Ieșind din cercul vicios al izolării. Problemele artei muzicale din republică”, 
Sud-Est, 1994, nr. 2, p. 89.

2  V. Cozma, „Cultura sub dictat”, Cugetul: revistă de istorie și cultură, Chișinău, 2001, p. 62. 
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onal, condiționând îndepărtarea culturii naţionale de civilizaţia europeană3. 
Cu toate acestea, manifestările, care, de regulă, erau sub formă de activităţi 
bilaterale și multilaterale cu republicile din URSS, au stimulat oamenii de cre-
aţie, favorizând cunoașterea publicului unional cu unele realizări ale culturii 
naţionale; apariţia unor genuri și forme muzicale noi; schimbul de experienţă 
și intensifi carea activităţii muzicale atât în ţară, cât și peste hotare4.

Destrămarea URSS și deschiderea hotarelor au creat condiţii noi de dez-
voltare a culturii muzicale. Cu toate acestea, dezvoltarea muzicii de estradă în 
Republica Moldova a debutat sub semnul unei „rupturi” socioculturale radi-
cale – schimbarea statalităţii și obţinerea independenţei, instaurarea unei for-
maţiuni social-politice noi5.

Procesul de adaptare la noile realităţi s-a extins pentru decenii, fi ind defi nit 
ca „perioada de tranziţie”, de transformări fundamentale în cele mai diverse 
ramuri ale culturii naţionale6. Politica culturală a statului Republica Moldova 
în perioada de tranziţie a avut drept scop crearea condiţiilor social-politice și 
economice pentru dezvoltarea unei societăţi ce ar susţine și ar consolida siste-
mul democratic. Din acest moment cultura muzicală din Republica Moldova 
se confruntă cu problema corelării orientărilor artistice cu contextul muzical 
mondial – proces defi nit ca integrarea în spaţiul cultural european (în primul 
rând). Noul context muzical a solicitat de la compozitorii autohtoni determi-
narea și identifi carea propriilor poziţii cu privire la modernism. 

Stabilirea, la începutul anilor ’90, a relaţiilor cu avangarda muzicală europea-
nă a deschis efectiv o «fereastră spre Europa». Anume în anii ’90 au apărut 
mai multe proiecte muzicale de succes, ce există și astăzi: „Trigon” și „Univox 
Vocal Band” – în sfera jazz-ului; „Zdob și Zdub”, „Milenium” – în sfera mu-
zicii rock; cântăreţii Vitalie Dani, formaţia „Catharsis”, Nelly Ciobanu, Natalia 
Barbu, Pavel Parfeni, Adrian Ursu și mulţi alţii – în sfera muzicii ușoare7. Ei 
ne-au dus faima departe de hotarele ţării, participând la diverse spectacole, 
festivaluri și concursuri internaţionale.

Procesul muzical a fost impulsionat de festivalurile internaţionale (din re-
publică) „Mărţișor”, „Invită Maria Bieșu”, „Două inimi gemene”, „Etno Jazz”, 
„Zilele Muzicii Noi” etc., precum și de master-class-urile organizate de Minis-
3  Majoritatea instituţiilor culturale, create după modelul sovietic stalinist, au fost concepute ca 

instrumente de încadrare, control, dirijare și sancţionare a oamenilor de cultură (A. Marino, 
Politică și cultură. Pentru o nouă cultură română, Iași: Polirom, 1996, p. 204).

4  G. Eremei, Noile orizonturi ale culturii moldovenești, Chișinău: Cartea Moldovenească, 
1977, p. 53.

5  Adrian Marino, Politică și cultură. Pentru o nouă cultură română, Iași: Polirom, 1996, pp. 202-
207.

6  Unii istorici și economiști din Rusia compară această „perioadă de tranziţie” cu o „mare 
revoluţie”, care are anumite faze de dezvoltare. (Ирина Стародубовская, Владимир May, 
Великие революции от Кромвеля до Путина, Москва: Вагриус, 2001, pp. 5-8, 11-13.)

7  V. Ghilaș et al., Arta muzicală din Republica Moldova: istorie și modernitate, Chișinău: Gra-
fema Libris, 2009, p. 888.
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terul Culturii, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor și Asociaţia de Muzi-
că Contemporană din Republica Moldova.

În Moldova au început să vină artiști cunoscuţi sau mai puţin cunoscuţi din 
întreaga lume, iar artiștii noștri au început să plece la festivaluri și concursuri 
în alte ţări. Aceasta a semnifi cat că mecanismul a fost pornit. Procesul de co-
laborare a artiștilor autohtoni cu colegii lor din alte țări a fost lansat cu succes. 
Rămânea doar ca aceștia să se sincronizeze cerinţelor internaţionale.

Totuși, piața artistică a Moldovei era puțin adaptată pentru desfășurarea cu 
succes a businessului muzical. Poate singura excepţie de acest fel a fost grupul 
pop „O-Zone”, care a obținut un succes mondial8. 

La sfârșitul anilor ’90, Republica Moldova se declară tot mai insistent o 
ţară ce deţine o muzică pop proprie, ce corespunde standardelor europene, 
fapt demonstrat de succesele interpreţilor noștri la concursul anual interna-
ţional Eurovision (locul 6 ocupat de „Zdob și Zdub” în 2005, locul 10 ocupat 
de Natalia Barbu în 2007 cu cântecul „Fight”, semnat de tânărul compozitor A. 
Brașoveanu). Participarea Republicii Moldova la concursul muzical european 
Eurovision a lansat pe arena internaţională interpreţi talentaţi și a reconfi rmat 
că Moldova are ce arăta lumii întregi, demonstrând încă o dată că arta muzica-
lă naţională se încadrează perfect în cultura europeană.

Anual, în Republica Moldova sunt organizate peste 20 de festivaluri, con-
cursuri, târguri și peste 65 329 de acţiuni culturale locale, cu o audienţă de 
mai mult de 9 000 de persoane9, toate acestea contribuind în mod substanţial 
la dezvoltarea legăturilor culturale dintre diferite ţări, la schimbul de valori 
artistice, la o mai bună cunoaștere a realizărilor în domeniul creaţiei muzicale 
și artei interpretative10. 

La ediţia a XII-a a festivalului „Cerbul de Aur” din România, Republica 
Moldova a obţinut premiul III, ţara noastră fi ind reprezentată de formaţia 
Millenium. Între 7 și 10 iulie 2000 s-a desfășurat cel de-al IX-lea festival de 
muzică „Slavyanski bazar”. La concurs și-au anunţat participarea 20 de inter-
preţi din țările CSI, Polonia, Israel, Macedonia, Slovenia, Bosnia, Bulgaria. 
O invitaţie a primit și Nelly Ciobanu, care a participat pentru prima dată la 
această competiţie și s-a întors cu Premiul I11. Nelly Ciobanu a mai obţinut lo-
cul I la festivalul „Mihaela Runceanu” (1997); la concursul internaţional de la 
Varna, Bulgaria (1998); locul II – festivalul „Zorile Crimeii” (1998); concursul 
„Vocile Asiei” (2002); „Novaia volna” (2003) și locul III: concursul „Șlagărul de 
Aur” (1997) și „Zolotoi skif” (2001)12. Un alt interpret, Pavel Parfeni, a obţinut 

8  „O-Zonozarea Franţei”, Jurnal de Chișinău, 7 mai 2004, p. 20.
9  Ibidem.
10  Literatura și arta Moldovei. Enciclopedie, vol. II, Chișinău, 1986, pp. 364-365.
11  Rodica Trofi mov, „«Degeţica» Nelly Ciobanu sub povara Premiului I”, Flux, 28 iulie 2000, p. 7.
12  Anatol Caciuc, Dimensiunea clipei: interviuri cu interpreți de muzică populară ușoară din 

Republica Moldova și România, Chișinău: Pontos, 2006, pp. 72-73.
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locul I la: „Lanterna argintie”, Bulgaria (2007); Mamaia (2009); „Slaveanski 
bazar” (2009) și locul II la festivalul „Vostochny bazar”, Ucraina (2007). In-
terpreta Karizma a obţinut locul II la „Steluţele Mării”, România (2003); locul 
III la „Perlele Berlinului”, Germania (2003); locul II la „Kaunas 2004”, Lituania 
(2004); locul II la „Opus Buen Viaje”, Spania (2006)13.

Natalia Barbu a reușit să obţină premiul I la Festivalul de la Kiev (2000) și 
locul II la Concursul de la Yalta (1999)14. În afară de aceasta, interpreta a obţi-
nut un premiu special: în anul 1999, la Vitebsk, la festivalul „Slaveanski bazar”, 
a primit premiul special FIDOF, care îi permite participarea la alte competiţii 
internaţionale de acest gen, iar, în 2007, la Eurovision a reușit să se claseze pe 
locul 10 cu piesa „Fight”.

Aceste turnee, „în” și „din” Republica Moldova, au permis ca interpreţii 
de muzică se evolueze în faţa unui public nou, făcându-i mai responsabili, 
impunându-i să refl ecteze o dată în plus asupra personajului pe care îl prezintă 
și obligându-i să se producă în toată amploarea talentului și măiestriei.

Spre deosebire de perioada sovietică, când muzica compozitorilor din 
RSSM era prezentată activ în spaţiul ex-sovietic, din motive ideologice fi ind 
izolată de spaţiul muzical occidental, după obţinerea independenţei se deschid 
hotarele geografi ce, se distrug barierele ideologice și artiștii se reorientează spre 
Vest. Interpreţii din Republica Moldova încep să-și redirecţioneze programele de 
concert și spre alte spaţii geografi ce. 

Cercetarea comparativă demonstrează că între ţările învecinate din Europa 
deseori au existat păreri contradictorii asupra problemei colaborării, actuali-
zării repertoriului muzical sau evoluării la diverse manifestări muzicale. Dar, 
în fi ne, frumosul învinge și, dat fi ind faptul că Republica Moldova este o ţară 
europeană, confl uenţele creaţiilor muzicale moldo-europene au fost și vor ră-
mâne un factor de afi rmare și promovare a valorilor estetice.

Astfel, prin intermediul mai multor manifestări de rezonanţă internaţională, 
s-a pus baza promovării valorilor autentice în spaţiul european. Datorită muncii, 
talentului și sacrifi ciului artiștilor autohtoni, suntem cunoscuţi astăzi în întrea-
ga lume. Ei sunt adevăraţi ambasadori ai ţării, iar înaltele lor aprecieri, premiile 
obținute demonstrează că interpreţii ne promovează muzica, valorile spirituale 
și estetice, indiferent de circumstanţele politice, economice și sociale, pe diverse 
meridiane ale lumii.

Deci, după părerea noastră, distanţa dintre noi și Europa ţine nu atât de 
spaţiul geografi c concret, ci mai curând de mentalitate, de structurile culturale 
și identitare ce ne defi nesc, de capacitatea și talentul de a ne aduce contribuţia 
la dezvoltarea patrimoniului muzical european.

13  Liliana Popușoi, „Pavel Parfeni cântă astăzi la „Slaveanski bazar”, Flux, 10 iulie 2009, p. 10.
14  A. Caciuc, Dimensiunea clipei, pp. 32-33.
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Summary
Th e article examines the problem of Bessarabian historical heritage with the Com-

munist propaganda system in Chisinau. Th e events of the middle of 1960s that pro-
foundly marked the Soviet-Romanian relations in all aspects had the political sub-
ject, fi rstly more trenchant approach by the Bucharest authorities in „Bessarabian 
problem”. From that moment ideological, political and educational issues of the fi rst 
secretary of the CC of the CPM Ivan Bodiul will contain every time necessarily a sum-
mary of the history of the province and country from the earliest times to the present.

Th eses and assessments, general defi nitions that highlight the speeches of Bodiul 
have found materialization in the organization and predominant manifestations of 
the Moldovan Soviet historiography from the 60s and the entire decade of the seventh. 
Big circulations of publications for „popularization” and „dissemination of historical 
culture” had a lasting impact on modeling collective mentality within the meaning 
intended by the authorities.

Key-words: Annexation, historiography, personalities, monuments, political con-
sequences.

Evenimentele de la mijlocul anilor ’60, care au marcat profund relațiile so-
vieto-romane sub toate aspectele, au avut ca subtext politic, în primul rând, 
abordarea tot mai tranșantă de către autoritățile de la București a „problemei 
Basarabiei”. Din acel moment discursurile pe chestiunile ideologice și politi-
co-educative ale primului secretar al CC al PCM Ivan Bodiul vor conține, de 
fi ecare dată, în mod obligatoriu o sinteză a istoriei ținutului și republicii din 
cele mai vechi timpuri până în prezent. 

Începând cu primele discursuri și în cele ulterioare, liderul de la Chișinău 
a numit și a citat o serie de celebrități ale trecutului nostru național, în spe-
cial, domnitori, mitropoliți sau cărturari și cronicari care nu mai fusese-
ră invocați în împrejurări ofi ciale anterioare ori erau blamați dacă se făcea 
referință la ei. Acum, însă, personalitățile istorice sunt selectate în funcție de 
obiectivele urmărite. În anumite circumstanțe politico-ideologice aprecierea 
personalităților epocii medievale de pe principii de clasă, aspectul lor social 
trec pe plan secund. Pe prima poziție se plasează originea etnică “moldove-
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nească” și aportul acesteia la stabilirea, consolidarea legăturilor și prieteniei 
cu cele două popoare slave: rus și ucrainean. Domnitorii și voievozii nu mai 
sunt ignorați, dar valorifi cați, mai cu seamă în măsura în care exprimă sensul 
ancestral, oarecum atemporal al solidarității între aceste popoare. În spiritul 
mitului “prieteniei popoarelor” I. Bodiul căută sa demonstreze multiplele le-
gături ale domnitorilor moldoveni cu țarii Moscovei, lupta comună împotriva 
dușmanilor externi.

Ștefan cel Mare, domnitorul Moldovei în perioada ei de glorie, denunțat 
ceva mai înainte ca “feudal”, iar proslăvirea lui verbală sau în operele literare 
etichetată drept manifestare de “naționalism”, “poleire și proslăvire” a trecutu-
lui, este la o anumită etapă reabilitat, devenind nu numai “părintele fondator” 
al statului moldovenesc, dar și un adept zelos al prieteniei cu marele popor 
rus. Un aspect ce-l avantajează sunt, în primul rând, legăturile dinastice – că-
sătoria sa cu Eudochia de Kiev și a fi icei sale Elena cu fi ul marelui cneaz al 
Moscovei Ivan al III-lea. Astfel, pentru moment marele domnitor se bucură 
de recunoașterea unor merite și înfăptuiri și este apreciat cu cele mai înal-
te califi cative. În acest context se accentuează: ”Moldova a apărut ca stat de 
sine stătător la mijlocul veacului al XIV-lea. Ea a devenit o importantă forță 
internațională în a doua jumătate a secolului al XV-lea sub domnia lui Ștefan 
cel Mare – eminent om de stat și remarcabil conducător de oști de pe atunci, 
care a asigurat centralizarea statului, a unit forțele poporului pentru zdrobirea 
multor dușmani și care a încheiat o alianță militaro-politică cu Rusia”1. 

Este însă adevărat, că în condițiile când fi gura lui Ștefan cel Mare devine 
un simbol al renașterii naționale, iar monumentul lui din centrul Chișinăului 
un loc de pelerinaj pentru patrioții moldoveni prin depuneri de fl ori, perso-
nalitatea marelui voievod va fi  ostracizată și va dispărea din discursurile isto-
riografi ce ale primului secretar de partid de la Chișinău. În ședința Biroului 
CC al PCM din 16 noiembrie 1970, când s-a discutat “cazul Anatolie Corob-
ceanu”, locțiitor al Președintelui Consiliului de Miniștri al RSSM, învinuit de 
”naționalism”, I. Bodiul avea să declare: ”Vedem că la monumental lui Ștefan 
cel Mare se depun sistematic fl ori. Simțim că este un tribut plătit nu lui Ștefan 
cel Mare, ci manifestărilor naționaliste”2.

Pe aceeași notă, moldovenilor li se atribuie, de la formare ca “entitate”, un 
atașament înnăscut față de alianța cu Rusia și calități internaționaliste de pri-
etenie, frățești cu poporul rus. Astfel, conform aprecierilor lui I. Bodiul ”Po-
porul moldovenesc a năzuit întotdeauna spre o alianță cu Rusia, poporul rus 
ca frate de aceeași credință, apropiat prin organizarea și caracterul economiei, 
prin legăturile culturale seculare, ca prieten încercat în lupte. ”Lumina ne vine 

1  Comunistul Moldovei,1965, nr. 11, p. 8; Moldova Socialistă, 23-24 noiembrie 1965.
2  Gh. Negru, Stenograma ședinței Biroului CC al PCM din 16 noiembrie 1970. Cazul Anatol 

Corobceanu // Destin Românesc, 2011, nr. 2, p. 140.
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de la Răsărit”, scria cronicarul moldovean Dosoft ei din secolul al XVII-lea, 
subliniind prin aceasta unica forță capabilă să elibereze meleagurile noastre”, 
și drept consecință, după cum se afi rma în continuare: ”Poporul moldovenesc 
n-a greșit în alegerea prietenului. Speranțele sale s-au împlinit. Marea Rusie 
i-a sărit în ajutor, eliberându-l de înrobirea străină, care durase trei secole de-a 
rândul”3. Un astfel de citat conferea forță obișnuitei justifi cări a politicii expan-
sioniste rusești bazate pe “formula răului mai mic”.

În acest scenariu istorico-propagandistic ca un argument în favoarea 
atașamentului moldovenilor, o atenție deosebită se acordă multiplicării și elo-
gierii unor adresări ale domnitorilor și a soliilor boierilor moldoveni către 
țarii ruși. În mod exagerat, prin denaturarea faptelor și utilizarea neadecvată a 
noțiunilor I. Bodiul afi rma: ”Poporul moldovenesc prin intermediul celor mai 
străluciți reprezentanți ai săi de mai multe ori s-a adresat Rusiei cu rugămintea 
de a-l elibera și a-l primi în supușenia ei. Numai ofi cial s-au făcut circa zece 
adresări. În 1656 pentru prima dată a fost încheiat un tratat moldo-rus, care 
prevedea trecerea Moldovei în componența Rusiei”4. Respectând adevărul is-
toric, este evident, că în condițiile când începând cu secolul al XVI-lea, statul 
moscovit era o putere în ascensiune și își extindea rapid teritoriul, moldovenii 
s-au îndreptat după ajutor chiar către conducătorii îndepărtatului principat 
al Moscovei. Deși domnitorii moldoveni au trimis, în repetate rânduri, solii 
pentru încheierea unei alianțe sau pentru a transmite dorința de a depune ju-
rământ de loialitate țarului rus, contactele politice cu Moscova au rămas totuși 
de o importanță redusă sau fără însemnătate practică până la începutul se-
colului al XVIII-lea, datorită faptului că statul polono-lituanian, vechiul său 
dușman, mai controla vasta regiune dintre Rusia și Moldova5. De asemenea, în 
condițiile presupusei treceri a voievodatului Moldovei sub suzeranitatea rusă, 
existau permanent rezerve privitor la păstrarea independenței și obiceiurilor 
sale, neamestecul Moscovei în treburile interne și dreptul de a trăi așa cum au 
trăit vechii domnitori ai Moldovei, nu s-a pus și problema dezmembrării teri-
toriului voievodal6. În consecință, după cum se apreciază obiectiv, domnitorii 
și boierii moldoveni nu militau pentru schimbarea ocupației turcești prin cea 
rusească, cum s-a întâmplat de fapt după 1812. Dimpotrivă, ei luptau pentru 
existența unui stat moldovenesc unitar, pentru un statut al Moldovei care să nu 
permită amestecul străinilor în viața sa internă. 

Astfel, argumentele invocate, care elogiază așa-zisele “adresări”, sunt total-

3  Moldova Socialistă, 7 septembrie 1967; Cultura, 9 septembrie 1967.
4  I. Bodiul, Prisoiedinenie Bessarabii k Rossii I istoriceskie sudibi moldavscogo naroda // 

Voprosi Istorii, 1972, nr. 8, p. 4.
5 Vezi: W. P. Meurs, Chestiunea Basarabiei in istoriografi a comunistă. Chișinău: Arc, 1996, 

p. 61.
6 Vezi: M., Bruhis, Rusia-România și Basarabia:1812-1918-1924-1940, Chișinău: Universitas, 

1992, p. 122-124.
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mente false, în primul rând, prin faptul că se ignorează și se tratează arbitrar 
adevăratul conținut al documentelor domnitorilor și boierilor către țarii ruși. 
Și, în al doilea rând, prin aceea că apologeții “caracterului progresist al alipirii 
Basarabiei la Rusia” interpretează unilateral întregul spectru de predispoziții 
și orientări în societatea moldovenească de atunci7. Or, așa cum se remarcă în 
mod obiectiv de istorici, domnitorii și boierii moldoveni erau dependenți de 
evoluția curentă a balanței internaționale de forțe și au încercat să schimbe, în 
consecință, preferințele și loialitățile lor politice și feudale. O grupare a boie-
rilor putea să pretindă de la turci restaurarea vechilor drepturi și privilegii ale 
țării, în vreme ce o altă fracțiune putea să conteste stăpânirea otomană și să 
mizeze pe ajutorul Poloniei. Iar o altă parte se orienta și aștepta eliberarea de la 
Rusia8. În pofi da acestei dispersări politice, clasa conducătoare locală veghea la 
privilegiile ei, insistând în toate cazurile asupra a două noțiuni fundamentale 
– suveranitatea și integritatea teritorială a țării. 

Totuși, ofi cialii comuniști de la Chișinău priveau aceste “adresări” drept 
dovadă a dorinței Moldovei de a trece sub “supușenia” rusă, în realitate fi ind 
vorba de “protecție”. Se mai trecea cu vederea faptul că asemenea “apeluri”, 
venite și din partea Țării Românești, erau doar niște sondaje diplomatice, fi ind 
adresate nu numai Rusiei9, dar erau recunoscute numai “proiectele moscovite”. 
Pentru a crea o situație de singularitate a Moldovei și a dramatiza astfel des-
tinul ei, nu se amintea de acțiunile similare întreprinse de Țara Românească 
pentru a scutura jugul turcesc, de lupta comună a celor trei țări românești îm-
potriva otomanilor.

Datorită legăturilor strânse cu Rusia și impactului asupra relațiilor bilatera-
le, în raport cu alți domnitori, pe prim plan este promovat Dimitrie Cantemir. 
Principalul subiect al scurtei domnii a lui Cantemir (1710-1711) îl reprezintă 
cooperarea militară cu Moscova împotriva sultanului și așa-numita campanie 
de la Prut, care va fi  cel dintâi dintre multele războaie ruso-turce purtate mai 
apoi pe teritoriul Moldovei și a marcat, în realitate, începutul ofensivei expan-
sioniste rusești către Constantinopol, iar pentru Principatele Române, instau-
rarea regimului fanariot. 

Însă conform scenariului lui I. Bodiul, tratatul încheiat de D. Cantemir cu 
reprezentanții lui Petru cel Mare, vizita țarului rus la Iași, bătălia comună an-
tiotomană, exilul rusesc al principelui-cărturar trebuiau să înscrie o pagină 
nouă, prețioasă în cronica legăturilor moldo-ruse: ”Văzând în marele norod 
rus singura putere reală, cu ajutorul căreia se poate obține eliberarea din robia 
turcească, norodul moldovenesc în persoana celor mai buni reprezentanți ai 
săi, s-au adresat în repetate rânduri Rusiei, cerând ca Moldova să fi e primi-
7  Gh. Negru, Anul 1812: timpuri noi – aprecieri vechi.// Cugetul, 1992, nr. 2, p. 6-7.
8  W.P. Meurs, op. cit., p. 61.
9 Vezi: D. Dragnev, P. Parasca, Cum a fost inventat “punctul de vedere al istoriografi ei sovie-

tice” asupra istoriei noastre naționale//Destin Românesc, 2010, nr. 3-4, p. 163.
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tă în cetățenie rusă […] Unul dintre ele s-a încheiat prin semnarea în 1711 
a unui tratat de alianță, care prevedea intrarea Moldovei în componența Ru-
siei. Proiectul acestui document a fost semnat de domnitorul Moldovei Di-
mitrie Cantemir – strălucit om de stat, talentat politician și mare cărturar al 
epocii sale”10. Despre rugămintea “poporului moldovenesc” “să fi e primit în 
supușenie rusă”, “încheierea în 1711 a unui tratat de alianță “, ”trecerea Mol-
dovei în componența Rusiei”, liderul de la Chișinău insista și cu alte ocazii11. 
Totuși, în pofi da “meritelor” atribuite domnitorului moldovean în consolida-
rea și diversifi carea legăturilor bilaterale, din cauza unor articole conținute în 
tratatul cu pricina, ascunse și necunoscute publicului larg în epoca sovietică, 
care erau în contradicție cu realitățile de după 1812, în special la statutul și 
hotarele Moldovei, încălcate fl agrant mai întâi de Rusia țaristă, iar în 1940 și 
de Uniunea Sovietică, personalitatea lui D. Cantemir va trece pentru un timp 
pe plan secund. 

Propaganda și istoriografi a ofi cială va reveni la omagierea personalității 
lui D. Cantemir în contextul aprofundării disputelor istoricilor sovietici și ro-
mâni în problemele istoriei Basarabiei, relațiilor ruso-române și sovieto-ro-
mâne, moștenirii culturale “moldo-române”. Astfel, la 5 septembrie 1972, ca 
o replică instituțiilor de stat și științifi ce din România care pregăteau o serie 
de manifestări științifi ce, consacrate aniversării de 300 de ani de la nașterea 
lui D. Cantemir, Biroul CC al PCM a adoptat o hotărâre intitulată “Cu privire 
la aniversarea de 300 de ani de la ziua nașterii lui Dimitrie Cantemir”. Cunos-
cutului domn i se atribuiau numeroase merite, se evidenția că în întreaga sa 
activitate ”tindea către stabilirea unei alianțe cu Rusia, fi ind profund convins 
că prietenia Rusiei este o necesitate vitală pentru Moldova”, subliniindu-se în 
același timp “rolul progresist al Rusiei în eliberarea poporului moldovenesc de 
robia turcească”12. Adoptată cu un an și ceva înainte de ziua festivă, stabilită 
pentru luna octombrie 1973, hotărârea cerea punerea în evidență nu doar acti-
vitatea științifi că și social-politică, ci și contribuția lui Cantemir la dezvoltarea 
și consolidarea relațiilor Moldovei cu Rusia. În activitatea propagandistică și 
cultural-educativă o atenție deosebită urma să fi e acordată “propagandei idei-
lor prieteniei nezdruncinate seculare a poporului moldovenesc cu marele po-
por rus”, educației oamenilor muncii “în spiritul prieteniei popoarelor URSS, 
patriotismului sovietic și internaționalismului socialist”13.

În eforturile de apreciere a consecințelor “progresiste” ale anului 1812 pen-
tru Basarabia, I. Bodiul nu numai că justifi ca și glorifi ca dominația rusească, ci 
și descrie acele sentimente de recunoștință pe care “poporul moldovenesc” le-
ar fi  manifestat pentru pretinsa binefacere. Astfel, cu mai multe ocazii, el nu ra-
10  Comunistul Moldovei, 1965, nr. 11, p. 8. Moldova Socialistă, 23-24 noiembrie 1965.
11 Moldova Socialistă, 5 ianuarie 1966. Cultura, 8 ianuarie, 1966. 
12 D. Dragnev, P. Parasca, op. cit., p 158. 
13  Ibidem, p. 159.
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tează posibilitatea de a exemplifi ca aceste inventate manifestări, care, conform 
opiniei lui, ar constitui “adevărata istorie a poporului moldovenesc”. În primul 
rând, pentru Bodiul “istoria emoționată a plaiului moldovenesc o constituie 
numeroasele monumente înălțate eroicilor ostași ruși, care și-au jertfi t viața 
pentru libertatea norodului moldovenesc, monumente, îngrijite cu cinste și 
sfi nțenie, sunt sutele de denumiri rusești ale satelor, localităților, denumiri date 
de norod, care au intrat în vecie în istoria sa, fi ind o mărturie a recunoștinței 
adânci a norodului moldovenesc față de eliberatorii săi… simțăminte, întru-
chipate în tradiții, datini, în cultură”14. 

La fel, cu un subtext ideologic evident, este afi rmația că aceste sentimente 
se transmit prin ștafetă de la o generație la alta, indiferent de epoca istori-
că, recunoscându-se, că „acum, ca și în trecut, poporul nostru recunoscător 
preamărește în cântece, proslăvește în legende, cinstește cu sfi nțenie amin-
tirea vitejilor ruși, care sub comanda legendarilor săi comandanți de oști – 
Rumeanțev, Kutuzov, Suvorov cu mai puține forțe și mijloace au zdrobit nu 
o singură dată forțele superioare ale ienicerilor. Bătăliile de la Larga, Cahul, 
Căușeni au intrat pentru totdeauna în istoria artei militare și au jucat un rol 
important în destinele poporului moldovenesc. În aceste locuri au fost înălțate 
și sunt îngrijite cu sfi nțenie de către norod numeroase monumente de glorie 
și vitejie ostășească. Toți acei, care au căzut pentru libertatea și fericirea no-
rodului moldovenesc, vor rămâne pentru totdeauna în amintirea generațiilor 
recunoscătoare”15. În consecință, pe o notă optimistă și fără nici o rezervă, este 
formulată încrederea: ”Vor trece veacuri și milenii, dar din memoria popoare-
lor recunoscătoare nu se vor șterge nemuritoarele fapte eroice ale ostașilor ruși, 
care le-au adus libertatea”16. 

Despre adevăratele sentimente de recunoștință, nutrite de populația 
băștinașă față de “eliberatori”, se poate judeca, spre exemplu, după modul cum 
autoritățile țariste au omagiat în 1912 a ceea ce se prezenta a fi  centenarul “eli-
berării” Basarabiei. În pofi da pregătirilor de proporții, atmosfera sărbătorească 
atribuită acestui eveniment, propaganda deosebită acestor manifestații, atitu-
dinea românilor basarabeni a fost cu totul străină de spiritul sărbătorii, mani-
festând resemnare și pasivitate17. 

Pentru liderul comunist moldovean, istoria este percepută mai mult decât 
un simplu trecut, ea constituie și un mijloc de legitimare a prezentului, a luptei 
pentru progresul social. 

Deși, „cronologic, în RSSM, procesul de elaborare a conceptului „națiunii 

14  Comunistul Moldovei, 1965, nr. 11, p. 8-9. Moldova Socialistă, 2-,24 noiembrie 1965.
15  Moldova Socialistă, 7 septembrie 1967. Cultura, 9 septembrie 1967.
16  Moldova Socialistă, 5 ianuarie 1966. Cultura, 8 ianuarie 1966.
17  A se vedea mai pe larg: Valentin, Burlacu, 1912. O sută de ani de la anexarea Basarabiei la 

Imperiul Rus: între omagiere și comemorare, în „Revista de știinţe socioumane”, UPS ”Ion 
Creangă” din Chișinău, 2013, nr. 1, p. 74 -79.
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moldovenești” a demarat în martie 1967, după aproximativ un an și jumătate 
de la Congresul III al Uniunii Scriitorilor din octombrie 1965, la care a fost 
contestată politica de rusifi care a moldovenilor și s-a vorbit despre necesitatea 
revenirii scrisului din RSSM la grafi a latină, și după circa doi ani de la Cam-
pania declanșată de I. Bodiul, în 1965, împotriva României, Occidentului și 
Chinei”18, primul secretar de la Chișinău se aventurează în abordarea acestei 
probleme deja la mijlocul lunii martie 1966. În Nota informativă secretă a 
secretarului CC al PCM, I. Bodiul, către CC al PCUS din 18 martie 1966 se 
raporta, că „Presa și radio, propaganda burgheză neagă tot mai des legalita-
tea existentei RSS Moldovenești, a națiunii și culturii moldovenești, afi rmă 
contrar faptelor, că teritoriul dintre Prut și Nistru este parte a statului român, 
că Sovietele, chipurile, îi mută pe băștinași în regiunile de răsărit și popu-
lează Basarabia cu ruși, răspândesc și alte născociri de nuanță naționalistă 
antisovietică”19. Într-o notă similară, datând cu 1 iulie 1966, se indica direct 
pentru prima dată și despre tendințele de revizuire și falsifi care de către cer-
curile de partid și obștești din România a celor mai importante teze referitoa-
re la trecutul istoric și prezentul poporului moldovenesc, în special, se publică 
afi rmații categorice precum că toți moldovenii sunt români, la care se riposta 
și se afi rma contrariul: „Or, se știe că în rezultatul alipirii Basarabiei la Rusia 
și ca urmare a dezvoltării relațiilor capitaliste, în ținut a început să se formeze 
națiunea moldovenească, proces început aici cu mult mai înainte decât în Ro-
mânia, unde acesta a debutat doar peste 47 de ani. În virtutea acestor împre-
jurări, națiunea moldovenească și română se formau independent, pe teritorii 
diferite, în condiții diferite. Națiunea moldovenească s-a format sub infl uența 
Rusiei, iar cea română – sub cea a țărilor occidentale, în primul rând a Franței. 
În baza acestor două direcții de dezvoltare a națiunilor, s-au constituit deo-
sebiri profunde în tradițiile, cultura, limba, aspirațiile acestor popoare. ”Mai 
mult chiar, așa cum se afi rmă în continuare: ”Și procesul formării națiunii 
socialiste moldovenești s-a încheiat cu mult mai devreme decât a început să 
se constituie națiunea socialistă română”20. 

După cele declarate cu atâta ușurință, la 10 decembrie 1966, informând CC 
al PCUS despre măsurile întreprinse pentru realizarea Hotărârii CC al PCUS 
cu privire la cercetarea și folosirea în cadrul activității ideologice a trecutului 
istoric al poporului moldovenesc, raporturilor sale seculare cu marele popor 
rus, legăturilor politice cu popoarele balcanice, el este nevoit să recunoască: 
„Pentru cadrele științifi ce din republică, acesta este un lucru imens și difi cil. 
Pentru realizarea acestei sarcini este necesar să se ofere asistență în studie-

18  Gh., Negru, Campania împotriva României și naționalismului românesc din RSSM în anii 
’60-’80 ai sec. al XX-lea. in // Destin românesc. Revistă de istorie și cultură, Serie nouă, 
2010, nr. 1, p. 136.

19  E., Negru, Gh., Negru, „Cursul deosebit” al României și supărarea Moscovei, p. 121.
20  Ibidem, p. 141.
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rea și elaborarea concepțiilor științifi ce despre apariția și formarea națiunii 
moldovenești, factorii istorici care au infl uențat dezvoltarea și apropierea aces-
teia de marele popor rus…”21. 

Într-o altă notă secretă, adresată CC al PCUS la 4 decembrie 1970, I. Bo-
diul informa, de fapt, care erau motivele intensifi cării activității istoricilor din 
republică în vederea elaborării conceptului de “națiune moldoveneasca” și 
anume că „politica ofi cială română ignoră și nu recunoaște existența națiunii 
moldovenești și a RSS Moldovenești”22. Într-un alt context, I. Bodiul, în tendința 
de a fundamenta conceptul despre existența celor două națiuni est-romanice 
și a separa românii basarabeni de restul neamului românesc, încearcă să tra-
seze deosebiri nu numai între „valahi” și ”moldoveni”, dar și între moldoveni, 
sfârtecați în două după 1812. 

Preluând argumentul istorico-etnic creat de panslaviști despre poporul moldo-
venesc ca bază în justifi carea procesului de constituire a “națiunii moldovenești”, 
el subliniază presupusele deosebiri care ar fi  apărut la moldovenii din Basara-
bia începând cu unirea lor la Rusia pe parcursul unui secol: ”Către 1812 statul 
moldovenesc vasal avea deja o istorie îndelungată. Hotarul trasat în 1812 a di-
vizat Moldova în două parți, după care fi ecare a pornit pe căi de sine stătătoare. 
Basarabia s-a dezvoltat în componența Rusiei și după 100 de ani, la momentul 
înfăptuirii Marii Revoluții Socialiste din Octombrie în așa măsură s-a distanțat 
de cealaltă parte a Moldovei, încât nu se mai putea face o paralelă în nivelul lor 
de dezvoltare socială, cu excepția asemănărilor în limbă și în unele ritualuri și 
tradiții populare originale”23.

În viziunea lui I. Bodiul, sciziunea moldo-românească s-ar fi  produs în sec. 
al XIX-lea, când după 1812, o parte a „poporului moldovenesc” se va dez-
volta în alte condiții, binefăcătoare și, drept rezultat, procesul de constituire 
a “națiunii burgheze moldovenești” s-a încheiat la sfârșitul sec. al XIX-lea – 
începutul sec. al XX-lea. Trăsăturile specifi ce ale „națiunii moldovenești” se 
vor accentua în a doua jumătate a sec. al XIX-lea, când o parte a “poporului 
moldovenesc”, ca urmare a Unirii Principatelor, se va integra în statul modern 
român, iar “moldovenii” din Basarabia nu vor mai împărtăși experiențele is-
torice și culturale ale națiunii române unifi cate. În acest context, Bodiul în-
cearcă să argumenteze situația prin faptul, că “poporul moldovenesc”, care 
niciodată nu s-a afl at în componența României, mai mult de o sută de ani 
s-a dezvoltat în componența statului rus sub infl uența economiei panruse, 
culturii și gândirii social-politice progresiste”24. Astfel, conform acestei logici, 
hotarul politico-geografi c între cele două națiuni s-a stabilit pe Prut. De aici 
se impune și concluzia, conform căreia România nu are nici un drept istoric 
21  Ibidem, p. 153.
22  Ibidem, p.480.
23  Bodiul, I., op. cit., p. 4-5.
24  Ibidem, p. 7.
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asupra Basarabiei, deoarece România s-a format ca stat în 1859, când Basara-
bia deja de 47 de ani trecuse la Rusia. 

Astfel, în cadrul consfătuirii activului de partid al republicii din 20 noiembrie 
1970 în referatul prezentat de I. Bodiul cu genericul ”Despre măsurile privind 
intensifi carea muncii ideologice în rândurile oamenilor muncii din republică” se 
acreditează teza precum, că ”Alipirea Basarabiei, în fond, nu are nici o legătură 
cu românii. Pe atunci România nu exista încă”25. 

În pofi da tuturor afi rmațiilor, începând cu cele ale cronicarilor și încheind 
cu cele ale majorității istoricilor contemporani despre unitatea teritorială, et-
nică și lingvistică a transilvănenilor, muntenilor și moldovenilor ca părți com-
ponente ale unuia și aceluiași popor român, Bodiul, în spiritul istoriografi ei 
sovietice, promovează ideologia „moldovenismului”, izolarea românilor basa-
rabeni de restul neamului românesc.

Pentru I. Bodiul, de altfel ca și pentru întreaga istoriografi e comunistă, ma-
nipularea faptului istoric reprezintă o necesitate ideologică primordială. În 
acest context, proiectul mitului „revoluției socialiste” și al “biruinței puterii so-
vietice în ținut”, este elaborat de el în așa fel, încât trecutul apare într-o lumină 
favorabilă pentru partidul comunist, care prin reprezentanții săi, este făptaș la 
toate acele evenimente. Trecutul devine o componentă esențială a luptei par-
tidului bolșevic pentru preluarea puterii de stat, care este în mod obligatoriu 
forța conducătoare și îndrumătoare a acestui proces. Scenariul acestui proces 
însumează toate elementele obligatorii, clasice pentru desfășurarea lui: premise, 
conducător, forțe motrice, aliați etc. Astfel, succesul biruinței puterii sovietice 
în ținut a fost determinat de conducerea din partea partidului bolșevic în frunte 
cu Lenin, ajutorul și infl uența din partea proletariatului rus de la Petrograd și 
Moscova, unde mai întâi a avut loc revoluția și mai apoi s-a extins la periferi-
ile naționale, solidaritatea și internaționalismul popoarelor Rusiei, coeziunea 
dintre clasa muncitoare ca avangardă și țărănimea săracă drept aliat principal. 
Prietenia, legăturile multiseculare și mai apoi internaționalismul popoarelor 
Rusiei devin argumentele istorice și politice decisive ale succesului în lupta de 
clasă. Prin “trecutul glorios” comun, uniți în întreaga lor istorie multiseculară în 
lupta împotriva dușmanilor externi, ulterior sub conducerea partidului bolșevic 
în lupta împotriva dușmanului intern comun – autocrația și pentru apărarea 
„Patriei socialiste”, se trasa „viitorul radios” pentru aceste popoare – construcția 
comunismului, care a început odată cu biruința „Marelui Octombrie”. De 
acum înainte, noțiunile de „Patrie sovietică”, ”Partid Comunist”, „patriotism și 
internaționalism” devin indispensabile pentru noul mod de viață. 

Construcții ideologice de așa gen sunt în mod obligatoriu, sub o formă sau 
alta, în toate discursurile politice ale lui I. Bodiul. În primul său discurs cu 
caracter istoric se afi rma: „În lupta pentru Puterea Sovietică și apărarea primei 

25  E., Negru, Gh., Negru, ”Cursul deosebit” al României…, op. cit., p. 459.
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republici socialiste, atât în anii războiului civil, cât și în anii Marelui Război 
pentru Apărarea Patriei s-a manifestat în mod deosebit de viu solidaritatea de 
clasă a maselor truditoare de diferite naționalități ale țării noastre. Unite prin 
mărețele idei ale marxism-leninismului și conduși de gloriosul Partid Comu-
nist, popoarele țării noastre multinaționale au luptat cu bărbăție pentru cinstea 
și libertatea Patriei lor, pentru idealurile comunismului. Principala forță de 
cimentare în această luptă a fost marele popor rus. Numai unindu-se strâns în 
jurul norodului rus, au putut toate popoarele țării noastre să obțină biruințe de 
însemnătate istorică mondială”26.

În proiectul istoric construit de I. Bodiul, cucerirea puterii politice de că-
tre proletariat, condus de Partidul Comunist și apărarea Puterii Sovietice de 
atentatele din interior și exterior, presupune un grad înalt de „eroizare” a pro-
cesului istoric. În acest context este făurită o nouă serie de mituri care trebuie 
să asigure legitimarea și perpetuarea regimului comunist. Un rol central în 
construirea unei imagologii mitologice a evenimentelor din perioada anilor 
1917-1918, 1918-1920, 1918-1940 îl reprezintă cultul eroului legendar sau a 
unei pleiade de luptători pentru fericirea poporului moldovenesc. 

După cronicarii și domnitorii cu unele trăsături fi loruse, urmați fi rește cro-
nologic de narodnicii moldoveni, în aceeași manieră, glorifi catoare, cu fi guri 
importante ale trecutului revoluționar, în succesiunea cărora se doreau a fi  
considerate, se edifi că „panteonul” moldovenesc de personalități remarcabile, 
care și-au adus contribuția la instaurarea noii societăți. Eroii cei mai repre-
zentativi în versiunea lui I. Bodiul sunt purtătorii de cuvânt ai marilor bătălii 
de clasă, conducători de răscoale, revoluții, lupte ale clasei muncitoare: „Pe 
pământul nostru, sub infl uența ideilor lui Lenin, au fost căliți în organizațiile 
muncitorești ilegale mulți luptători revoluționari, viitori eroi legendari ai răz-
boiului civil, de aici sute din cei mai buni feciori ai norodului moldovenesc au 
plecat în detașamentele Gărzii Roșii”27. 

Dimensiunea națională a panteonului își găsește o primă întruchipare în 
personalitățile lui M.V. Frunze, G.I. Cotovski, S. Lazo, A.S. Crusser, cărora le-a 
revenit cel mai spectaculos rol, pe tot parcursul perioadei sovietice, în propa-
ganda comunistă. Ei sunt nominalizați de fi ecare dată în rapoartele lui Bodiul 
când menționarea personalităților trecutului a devenit obișnuită, incluzând și 
altele pentru a lărgi aria panteonului național. Totuși, aceste și alte personalități 
ale „panteonului moldovenesc” sunt bine integrate în ideologia comunistă, 
accentul deplasându-se dinspre interpretarea, preponderent națională, spre 
sensul predominant social și internaționalist. În mod obligatoriu ele reprezin-
tă și simbolizează poporul moldovenesc, dar sunt înzestrați cu un puternic 
atașament prosovietic și un simț deosebit al prieteniei popoarelor. 

Astfel: „Participarea norodului moldovenesc la marile bătălii pentru fe-
26  Comunistul Moldovei, 1965, nr. 11, p. 10. Moldova Socialistă, 23-24 noiembrie 1965.
27  Moldova Socialistă, 16 februarie 1967. Cultura, 18 februarie 1967.
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ricirea oamenilor muncii este întruchipată în faptele eroilor legendari M.V. 
Frunze, G.I. Cotovski, S. Gh. Lazo, I.F. Fedico, A.S. Crusser, I.E. Iachir, S.K. 
Timosenko, Ion Soltîs, Boris Glavan și altor eroi. Faptele lor de vitejie sunt 
inseparabile de faptele de vitejie ale întregului popor sovietic și de aceea ei, pe 
drept cuvânt, sunt considerați cei mai buni fi i nu numai ai poporului moldo-
venesc, ci și ai celorlalte popoare sovietice, sunt considerați eroi nemuritori, și 
în acest lucru își găsește de asemenea expresie prietenia veșnică a oamenilor 
sovietici, comunitatea intereselor lor de clasă, unitatea ideologică și aspirațiile 
lor”28. ”Poporul moldovenesc a participat activ la războiul civil și a adus prin 
faptele sale slăvite un prinos destoinic la biruința asupra dușmanului. Cu lite-
re de aur sunt înscrise în istoria luptei lui eroice faptele legendare ale lui G.I. 
Cotovski, S.G. Lazo, M.V. Frunze, A.S. Crusser și ale altor eroi, ale căror nume 
fi gurează în rândul celor mai buni feciori nu numai ai poporului moldovenesc, 
ci si ai întregului popor sovietic”29.

Din considerente ideologice în discursurile lui I. Bodiul sunt prețuiți, în 
primul rând, revoluționarii, mai mult decât pe oricare alți actori ai istoriei. 
Revoluția bolșevică de la 1917 și războiul civil oferă mitul suprem al istori-
ei poporului moldovenesc rescrise de I. Bodiul: „S-au împlinit luminoasele 
speranțe ale celor mai buni fi i ai poporului moldovenesc, care împreună cu 
frații lor au pornit la asaltul Palatului de Iarnă, au luptat pe fronturile războ-
iului civil, au pus fundamentul socialismului: M. Frunze, G. Cotovski, S. Lazo, 
I. Iachir, I. Fedico, A. Crusser, înfl ăcăratul comunist-ilegalist P. Tcacenko, mii 
și mii de alți ostași ai revoluției”30.

În ideologia comunist-revoluționară a lui Bodiul panteonul conturat tinde 
să devină mixt, internaționalist, Basarabia fi ind un ținut, care abundă în acțiuni 
revoluționare la care au participat reprezentanți de diferite naționalități: ”Eve-
nimente revoluționare active și ciocniri de clasă au avut loc pe plaiurile noas-
tre în timpul Marii Revoluții Socialiste din Octombrie și în perioada războiu-
lui civil. Cot la cot cu poporul moldovenesc au luptat în ținutul nostru, pentru 
victoria revoluției ruși, ucraineni, bulgari, evrei, găgăuzi. Printre conducăto-
rii acestei lupte au fost moldovenii G.I. Starîi, A.S. Crusser, G.I. Cotovski, 
M.V. Rudnev, A.G. Paladi; rușii Ia.D. Melioșin, E.M. Venediktov, I.A. Rojkov; 
ucrainenii I.I. Garikavîi, I.K. Diacișin, I.N. Kolesnik; evreii I.E. Iachir, F.Ia. Le-
venzon; bulgarul A.B. Hriștev; găgăuzul M.N. Iskimji; gruzinii E.I. Ghikovo-
naia, V.I. Lejava și mulți alții”31. În persoana lui G. Cotovski regimul comunist 
a găsit simbolul ideal al spiritului revoluționar absolut, după originea socială 
și participare la toate evenimentele anilor 1905-1907, 1917-1918, 1918-1921, 
1924, în raport cu care urmau a fi  evaluate celelalte proiecte și personalități.
28  Moldova Socialistă, 23-24 noiembrie 1965. Comunistul Moldovei, 1965, nr.11, p. 10.
29  Moldova Socialistă, 3 noiembrie 1967.
30  Moldova Socialistă, 7 septembrie 1967. Cultura, 9 septembrie 1967.
31  Moldova Socialistă, 5 ianuarie 1966. Cultura , 8 ianuarie 1966.
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În contextul aprofundării disensiunilor sovieto-române, când deja Româ-
nia burghezo-moșierească este nominalizată în calitate de agresoare, se contu-
rează „mitul ilegalistului”, care a luptat cu jertfi re de sine împotriva regimului 
de ocupație. Descrierea din perspectiva sovietică a acestui trecut revoluționar 
trebuie să demonstreze faptul că populația băștinașă a fost antrenată masiv în 
mișcarea de rezistență. 

Pentru I. Bodiul lupta de clasă a poporului moldovenesc trebuia să fi e un 
argument pentru a spulbera pretențiile României asupra Basarabiei. Tipul ile-
galistului basarabean este adaptat după cel al luptătorului bolșevic. El reprezin-
tă interesele oamenilor muncii în lupta pentru ”liberare și reunire”: ”Oamenii 
muncii din Moldova păstrează cu sfi nțenie în inimile lor numele acelor, care fără 
teamă de torturi și temniță au luptat în perioada ocupației pentru reîntoarcerea 
poporului la Patria-mamă. Ca un simbol al voinței nestrămutate a norodului, al 
bărbăției lui în apărarea marilor cuceriri ale lui Octombrie, răsună numele lui 
P. D. Tcacenko, V. M. Rudnev, M. Ia. Scvorțov, A. I. Onica, H. N. Livșiț, C. S. Sîrbu, 
A. N. Nicolski. Niciodată nu se va șterge din memoria norodului eroismul fără 
precedent al primilor conducători ai Sovietelor din Moldova – Ia.D. Melioșin, 
E. M. Venediktov, I. A. Rojkov, F. Ia. Levenzon, I. S. Neaga, al eroilor răscoa-
lelor de la Hotin și Tatarbunar – A. I. Kliușnikov, G.I. Bărbuță, A. D. Păpușă, 
N. A. Lisovoi, L. G. Țurcan, I. N. Batișcev și al altor luptători curajoși pentru 
Puterea Sovietică în ținut”32. Prin obârșia lor, prin noblețea idealurilor și prin 
eroismul dovedit, ilegaliștii justifi că “eliberarea” și legitimează noul regim. 

Miturile de acest gen sunt utilizate cu o funcție explicativă și un rol mo-
bilizator, socializant în acțiunea de construire a socialismului. Arătând mân-
drie față de eroii revoluționari din trecut ai poporului moldovenesc se educă 
populației și generațiilor în creștere un simțământ de mândrie și identitate.

Fiecare moment al prezentului se raportează la trecut și se înfi g rădăcini 
adânci în istorie, fi ecare realizare este prezentată ca împlinire fi nală a unei 
lungi evoluții. Prezentul, la fel ca și viitorul, se legitimează prin trecut, legi-
timitatea istorică devine o obsesie. Revoluția bolșevică este piatra de hotar, 
care ar fi  adus fericirea poporului moldovenesc și toate evenimentele poziti-
ve s-ar fi  produs sub infl uența ei: „Numai datorită Revoluției din Octombrie, 
datorită triumfului idealurilor marxism-leninismului, moldovenii au putut să 
se mențină ca nație, să-și dezvolte tradițiile populare străvechi, să desfășoare 
construcția unei vieți libere și fericite. Cu ajutorul frățesc al tuturor popoa-
relor sovietice s-a început renașterea politică și economică a ținutului. Statul 
Sovietic a trimis aici mari resurse materiale și cadre cu experiență. Urmează 
din nou o mitologie social-economică cultivată insistent de propaganda co-
munistă: „Moldova de azi este o republică cu o industrie bine dezvoltată… Au 
fost demult de acum lichidate starea de rămânere în urmă și primitivismul care 
domneau în agricultură până la unirea țăranilor în colhozuri…”. 
32  Moldova Socialistă, 3 noiembrie 1967.
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Toate acestea se datorează, conform aprecierilor lui I. Bodiul, în mod fi resc, 
internaționalismului popoarelor sovietice: „cuprinzând cu gândul schimbări-
le uriașe, care s-au produs în viața republicii în anii Puterii Sovietice, poporul 
moldovenesc este adânc conștient de însemnătatea uriașă a prieteniei popoa-
relor, care este izvorul viu al succeselor societății sovietice. Prietenia și frăția 
popoarelor sovietice cimentate prin sângele jertfi t în lupta comună pentru Pu-
terea Sovietelor, împotriva cotropitorilor fasciști, pentru libertatea națională 
și socială, au intrat trainic și pentru totdeauna în conștiința oamenilor sovie-
tici, au devenit o necesitate a vieții lor”33. Aceeași frazeologie fără conținut 
real despre succesele imaginare ale republicii se repetă și în alte discursuri. 
Unitatea și prietenia popoarelor sovietice, forța conducătoare a partidului co-
munist, rolul măreț al poporului rus au devenit axa directoare a discursurilor 
pe teme istorice ale lui I. Bodiul, care avea să servească, prin mijlocirea trecu-
tului într-o formă dialectică, programul PCUS despre înfl orirea, apropierea și 
contopirea națiilor într-o comunitate nouă – „poporul sovietic”, strâns unit în 
jurul partidului de guvernământ, care are grijă de dezvoltarea armonioasă a 
tuturor republicilor URSS. 

Absolutismul ideologic și cultul liniei partidului ca expresie perfectă a voinței 
generale sunt înglobate în proiectul cu privire la trecutul și viitorul poporului 
moldovenesc. „Traducerea consecventă în viață a politicii naționale leniniste a 
PCUS a permis poporului moldovenesc soluționarea problemelor fundamenta-
le ale existenței sale – eliberarea părții ocupate a teritoriului său și multașteptata 
reunire, apărarea republicii de ocupanții fasciști în perioada Marelui Război 
pentru apărarea Patriei, crearea statalității sale naționale socialiste, lichidarea 
rapidă a înapoierii seculare a ținutului, înfl orirea adevărată a economiei și cul-
turii lui. Toate acestea sunt o mărturie elocventă a viabilității și justeței isto-
rice a politicii naționale revoluționar-proletare a PCUS, caracterul ei profund 
umanist și cu adevărat democratic”. Or, modelul leninist al partidului bolșevic 
de guvernământ anihilează democrația, care este înlocuită cu dictatura prole-
tariatului, considerată că reprezintă interesele și aspirațiile marii majorități a 
populației. În vederea justifi cării acestui postulat, care nu rezistă la o elementară 
confruntare cu realitatea, I. Bodiul afi rma ca: ”Succesele grandioase în dezvol-
tarea economică și socială a Moldovei în componența URSS – sunt un exemplu 
concludent al soluționării leniniste juste a problemei naționale, crearea în țara 
noastră a unei comunități interetnice stabile și viabile”34.

Anume în acest context este adoptată decizia Prezidiului Comitetului Cen-
tral al PCM din 1 februarie 1966 ”Despre măsurile CC al PC al Moldovei cu 
privire la propaganda și sărbătorirea datelor și evenimentelor marcante din 
istoria poporului moldovenesc”, în care se constată că ”în republică sunt sub-
33  Vezi: Pravda, 5 octombrie 1967. Moldova Socialistă, 6 octombrie 1967.
34 Vezi: I., Bodiul, Prisoedinenie Bessarabii…, op. cit., p.10-11.
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apreciate importante evenimente și fapte istorice din viața poporului moldo-
venesc, capabile să educe oamenii muncii în spiritul prieteniei popoarelor din 
URSS, al patriotismului sovietic și al internaționalismului proletar”, conside-
rându-se că o asemenea atitudine ”constituie o lacună gravă în crearea unei au-
tentice istoriografi i a poporului moldovenesc, a culturii lui, a gândirii sociale și 
politice”35. Cu scopul de a redresa situația au fost aprobate “Măsurile” privind 
propagarea și sărbătorirea datelor și evenimentelor marcante din istoria po-
porului moldovenesc. În ele se dădea o apreciere “partinică” a evenimentelor 
ce urmau a fi  omagiate și se stabileau termenii de transpunere în viață pentru 
anii 1966-1967. Evident, pe prim plan erau plasate aniversările ordinare ale 
celor două „eliberări” – din 1812 și 1940. Astfel, ”ținând cont de faptul că eve-
nimentele din iunie 1940 – eliberarea oamenilor muncii din Basarabia de sub 
ocupația boierilor români și reunirea poporului moldovenesc cu statul unitar 
sovietic – au jucat un rol decisiv în istoria Moldovei, a marca anual pe larg ziua 
de 28 iunie în întreaga republică drept o mare sărbătoare națională a poporu-
lui”. De asemenea, „În legătură cu faptul că alipirea Basarabiei la Rusia în anul 
1812 a pus capăt asupririi turcești de trei secole, a jucat un rol progresist în 
dezvoltarea economiei și culturii Basarabiei și are o mare importanță pentru 
consolidarea prieteniei poporului moldovenesc cu marele popor rus și cu alte 
popoare ale țării noastre, a marca pe larg în anul 1967, ca o mare sărbătoare a 
întregului popor, împlinirea a 155 de ani de la alipirea Basarabiei la Rusia”36. 

Șirul “sărbătorilor” și aniversărilor în anul 1966 continuă cu o serie de alte 
evenimente mărunte, precum aniversarea de 310 ani ”de la semnarea acordului 
între țarul Aleksei Mihailovici și domnitorul moldovean Gheorghe Ștefan și 
de la primirea Moldovei în supușenia rusă, care a pus începutul unei noi etape 
în relațiile ruso-moldovenești” și “255 de ani din ziua intrării pentru întâia 
oară pe pământul Moldovei a trupelor rusești comandate de împăratul Petru 
I, fapt ce a contribuit la mișcarea de eliberare în Balcani, la eliberarea Mol-
dovei și a Valahiei, a Bulgariei și Serbiei de sub jugul turcesc” s.a. de sorginte 
revoluționară sau ilegalistă 37.

În acest context, nu este întâmplător faptul că în acele zile, ad-hoc, la 28 
iunie 1966 în RSS Moldovenească a fost consemnată „ca o mare sărbătoare a 
poporului moldovenesc” „aniversarea a 26-a a restabilirii Puterii Sovietice în 
Basarabia și reunirea acesteia cu Patria Sovietică”. În ampla activitate de agitație 
politică și luminare culturală, desfășurată “în perioada pregătirilor pentru săr-
bătoare […] a fost oglindită sub toate aspectele lupta oamenilor muncii din 
Basarabia pentru reunirea cu Patria Sovietică: rolul PCUS și al Guvernului so-
vietic în eliberarea Basarabiei și crearea statalității sovietice moldovenești, aju-

35 E., Negru, Gh., Negru, „Cursul deosebit”…, p. 113-114.
36  Ibidem, p. 115-116.
37  Ibidem.



Noi tendințe în protecția şi promovarea patrimoniului cultural național şi european74

torul imens al popoarelor-surori ale țării noastre în lupta pentru dezvoltarea 
economiei și înfl orirea culturii socialiste”38.

Eforturile și ajutorul solicitat de primul secretar al partidului de la Chișinău 
din partea organelor superioare de la Moscova, dată fi ind gravitatea situației, 
nu a rămas fără răspuns, fi ind adoptată în acest sens o decizie specială. Într-o 
notă secretă din 10 decembrie 1966, I. Bodiul informa cu satisfacție următoa-
rele: „Opinia publică din republică a salutat apariția Hotărârii CC al PCUS 
cu privire la cercetarea și folosirea în cadrul activității ideologice a trecutului 
istoric al poporului moldovenesc, raporturile sale seculare cu marele popor 
rus, legăturile politice cu popoarele din Balcani. În conformitate cu decizia CC 
al PCUS, instituțiile de cercetare ale republicii desfășoară investigații în acest 
domeniu”39. El mai atenționa, însă, că ”în ultima vreme, în presa burgheză apar 
tot mai frecvent materiale ce falsifi că istoria poporului moldovenesc. Acestea 
pătrund în republică și devin accesibile păturilor largi ale populației. Se im-
pune o dezmințire exhaustivă. Însă demascarea falsifi catorilor este îngreunată 
de faptul că oamenii de știință ai republicii sunt lipsiți de posibilitatea de a lua 
cunoștință la timp de materialele propagandei burgheze. Ar fi  bine ca unora 
dintre colaboratorii științifi ci ai Institutului de Istorie al Academiei de Științe a 
RSS Moldovenești să li se permită să folosească materialele publicate în presa 
internațională cu privire la Moldova și România și care se păstrează la MAE al 
URSS și la Agenția de Presă Novosti”. De asemenea, se trasau o serie de sarcini 
stringente pentru contracararea propagandei burgheze, precum: „este necesar 
să se activizeze și să se organizeze corect în republică serviciul de propagandă, 
să se regrupeze contrapropaganda […] Pentru rezolvarea acestor probleme, 
cu permisiunea CC al PCUS, în aparatul CC al PCM a fost creat un sector al 
informației politice externe”40.

Informațiile adresate de I. Bodiul organelor superioare de partid și sovie-
tice de la Moscova despre problemele privind situația muncii ideologice din 
republică în contextul întețirii așa-zisei propagande burgheze cu referință la 
„poporul moldovenesc” nu au rămas fără răspuns. Dată fi ind gravitatea mo-
mentului, în scopul ameliorării “educației comuniste a oamenilor muncii din 
Moldova, în spiritul patriotismului sovietic și internaționalismului proletar și 
intensifi cării luptei împotriva infl uenței dăunătoare a ideologiei reacționare 
din străinătate”, CC al PCUS a adoptat la 6 mai 1968 hotărârea “Cu privire la 
măsurile de ajutorare a RSS Moldovenești în ameliorarea muncii ideologice”. 
Hotărârea respectivă prevedea mai multe acțiuni în acest sens și avea o ten-
tă evident antiromânească. Astfel, organele centrale de presă (ziare, reviste), 
agențiile de informare au fost obligate “să amelioreze propaganda realizări-

38  Ibidem, p. 145-147.
39  Ibidem, p. 151.
40  Ibidem, p. 154.
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lor Moldovei în familia frățească a popoarelor sovietice, prosperării națiunii 
moldovenești, tradițiilor revoluționare ale Partidului Comunist al Moldovei, 
a rolului său în construcția comunistă”. De la 1 iunie 1968 a fost permisă relu-
area publicației literar artistice lunare “Kodrî” în limba rusă și de la 1 ianuarie 
1969 a ziarului “Viața Satului”. Asociația unională “Cartea internațională” era 
obligată să reglementeze schimbul de cărți și ediții periodice cu RS România 
“strict pe baze de paritate”. În condițiile când mulți locuitori din RSSM se abo-
nau la publicațiile românești în regiunile vecine din RSS Ucraineană, pentru 
a limita această posibilitate, CC al PC al Ucrainei a fost obligat să “reglemen-
teze” această chestiune41. Organele unionale de resort au fost obligate să con-
tribuie la “consolidarea bazei poligrafi ce a ziarelor, revistelor și editurilor din 
RSS Moldovenească”. În scopul sporirii efi cacității emisiunilor radiofonice 
pentru România s-au adoptat măsuri pentru lărgirea tematicii și ameliorarea 
calității emisiunilor respective ale radioului unional și ale celui chișinăuian. 
În special, se punea accentul pe intensifi carea informării radio ascultătorilor 
români în chestiuni legate de ”marea prietenie dintre popoarele moldovenesc 
și rus, ucrainean și alte popoare ale URSS, cele mai importante evenimente 
istorico-revoluționare care s-au produs în republică (datele instaurării puterii 
sovietice și reunirii Basarabiei cu URSS, ale eliberării Moldovei Sovietice de 
ocupanții fasciști etc.); acorda o atenție deosebită tratării istoriei luptei oa-
menilor muncii pentru instaurarea puterii sovietice și reunirea cu Uniunea 
Sovietică; realizările în dezvoltarea economiei și culturii RSS Moldovenești, 
creșterea bunăstării poporului în anii puterii sovietice”, precum și în chestiuni 
despre care nu există în general informații sau acestea sunt unilaterale sau in-
sufi ciente în presa română și la radio, în probleme cu referință la care condu-
cerea românească începuseră să se individualizeze în blocul sovietic: necesita-
tea consolidării unității mișcării comuniste mondiale, îmbinarea obiectivelor 
internaționale și naționale în construcția socialistă, politica scizioniștilor 
chinezi, politica în Orientul Apropiat în legătură cu agresiunea israeliană, 
tratatul privind neproliferarea armei nucleare, pericolul revanșardului și mi-
litarismului vest-german42. Organele de resort unionale urmau să realizeze 
măsuri care să asigure recepționarea emisiunilor teleradio pe întreg teritoriul 
republicii, în perspectiva că acestea erau recepționate și pe teritoriul Româ-
niei. Academiei de Științe a URSS îi revenea obligațiunea să acorde ajuto-
rul necesar instituțiilor științifi ce din RSSM în elaborarea lucrărilor care ar 
trata „științifi c de pe poziții corecte chestiunile ce vizează istoria Moldovei, 
dezvoltarea națiunii, limbii și culturii moldovenești, relațiile sovieto-române, 
supuse în România unei reconsiderări tendențioase (rolul eliberator al Rusiei 
în Balcani, infl uența revoluției ruse asupra României, rolul Armatei Sovietice 

41  Ibidem, p. 261-262.
42  Ibidem, p. 262.
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în eliberarea României etc.). Editura unională „Știința” urma să asigure edi-
tarea la timp a literaturii despre relațiile sovieto-române, istoria Moldovei, 
importanța istorică a alipirii Moldovei la Rusia, mișcarea revoluționară și in-
staurarea puterii sovietice în Moldova, formarea și prosperarea națiunii socia-
liste moldovenești. Ministerele, Comitetele, Uniunile abilitate, în scopul fami-
liarizării mai largi a opiniei publice mondiale cu realizările RSS Moldovenești 
în construcția comunistă urmau să prevadă în planurile lor de perspectivă 
legături social-politice, culturale și științifi ce cu țările străine, desfășurarea în 
RSSM a unor simpozioane, întâlniri și alte acțiuni internaționale, trimiterea 
în republică a delegațiilor care vizitează URSS, în special din Europa Occiden-
tală, pentru a se familiariza cu realizările republicii în domeniul construcției 
economice și culturale; editarea unui volum mai mare de literatură despre 
RSSM și difuzarea ei în țările străine și în rândurile turiștilor care vizitează 
URSS în trecere prin RSSM. Un rol aparte era rezervat folosirii mai pe larg 
a legăturilor turistice între URSS și RSR pentru informarea opiniei publice 
românești despre politica internă și externă a PCUS și Guvernului sovietic și 
cu realizările poporului moldovenesc în construcția comunistă43. 

În consecință, pentru executarea deciziei, CC al PCM lansează o amplă cam-
panie de contrapropagandă pentru sporirea semnifi cativă a nivelului muncii 
ideologice în republică. Concomitent, se întreprind măsuri pentru a reduce la 
minimum pătrunderea pe linie ofi cială a literaturii străine în republică, avân-
du-se în vedere, în primul rând, literatura din România44.

Imediat, pe urmele documentelor de partid, ale indicațiilor primului se-
cretar, întreaga activitate ideologică și politico-culturală a făcut din istorie 
principalul element al propagandei sale. Istoria invadează presa, programe-
le teleradio, sălile de teatru, studiourile de fi lm, librăriile, galeriile de artă, se 
editează articole și monografi i, ce abordează o tematică specială, dictată de 
obiectivele impuse de deciziile adoptate. Mai mult chiar, istoria devine unul 
din avanposturile combaterii ideologiei burgheze, în general, și a istoriografi ei 
naționale din România, în special. În rezoluția “Cu privire la pregătirea măsu-
rilor în vederea intensifi cării educației internaționaliste a oamenilor muncii 
din republică” a Prezidiului CC al PCM din 13 decembrie 1965, adoptată în 
contextul discuțiilor incendiare de la ultimul congres al scriitorilor din RSSM, 
se preconiza o “îmbunătățire radicală” a lucrului politic în rândul intelectuali-
lor și studenților, predării științelor sociale în ciclul preuniversitar și universi-
tar, predării “istoriei Moldovei” în școlile de cultură generală și universități, a 
studierii și propagării “trecutului istoric al poporului moldovenesc, a mișcării 
revoluționare în ținutul nostru” și a succeselor obținute în perioada socialis-
mului, mai ales a “relațiilor istorice ale poporului moldovenesc cu popoarele 

43  Ibidem, p. 263-264.
44  Ibidem, p. 264-265.
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rus și ucrainean, a alipirii, în trecut, a Basarabiei la Rusia”. Toate aceste preve-
deri ale hotărârii au fost determinate de infl uența exercitată de România, prin 
intermediul presei, literaturii, radioului și televiziunii, asupra RSSM și urmă-
reau, direct sau indirect, contracararea acestei infl uențe”45, precum și de faptul 
că “mulți oameni ai muncii din RSS Moldovenească nu cunosc trecutul istoric 
al republicii și în mijlocul unei anumite părți a populației persistă informații 
greșite despre trecutul Basarabiei”46.

De aceea se cere ca oamenii de știință, propagandiștii ”să demaște teoriile 
burgheze, să-i ajute pe oamenii muncii să înțeleagă esența lor reacționară”. Un 
rol deosebit trebuie, în opinia lui, să se acorde informării și educării generației 
în creștere, deoarece cum afi rma „tineretul fericit de astăzi nu este informat 
cum se cuvine despre trecutul poporului moldovenesc, despre zilele cumplite 
ale ocupației. Facem o greșeală serioasă, trecând sub tăcere în munca noastră 
politică soarta tragică a norodului moldovenesc până la Puterea Sovietică. 
Propaganda burgheză profi tă de acest neajuns în interesul ei, denaturează fap-
tele istorice și dezorientează opinia publică din străinătate. Dezinformarea 
dușmănoasă pătrunde pe diferite canale în țara noastră, exercită o infl uență 
negativă asupra conștiinței unor oameni, contribuie, ca ei să-și formeze idei 
greșite despre destinele poporului nostru în trecut și despre schimbările pozi-
tive, care au avut loc după reunirea Basarabiei cu Patria-mamă. În fața tinerei 
generații de astăzi trebuie dezvăluit adevăratul tablou al muncii de robie și al 
existenței lipsite de drepturi ale poporului moldovenesc în anii ocupației”47. 

În condițiile apariției și escaladării disensiunilor sovieto-române, revizuirii 
istoriografi ei prosovietice din România, pentru I. Bodiul cel mai mare neajuns 
îl reprezenta faptul că „știința noastră nu a studiat cum se cuvine nici perioada 
ocupației prin violență a Basarabiei. Sub pretextul de a „nu răvăși trecutul”, 
oamenii de știință nu dezvăluie adânc situația economică, socială și culturală 
a poporului afl at sub călcâiul cotropitorilor, lupta lor eroică pentru unirea cu 
Patria–mamă – Uniunea Sovietică”48. Raportul lui trasa istoricilor sarcina de a 
elabora un tratat de istorie a RSSM, care să sintetizeze de pe pozițiile marxism-
leninismului tot ce se realizase în ultimii ani și să soluționeze problemele de 
bază ale istoriei poporului moldovenesc. 

În acest context el insista că „Moldova este unul din colțurile cele mai bo-
gate în evenimente istorice, legate de destinele mai multor noroade. Aici s-au 
încrucișat căile de viață ale moldovenilor, rușilor, ucrainenilor, românilor și a 
altor popoare. Este foarte important de a cerceta just, de pe poziții marxiste, 
trecutul acestui ținut, însemnătatea progresistă a cutăror sau cutăror fenomene,
45  E., Negru, Congresul III al Uniunii Scriitorilor din RSSM și campania autorităţilor împotri-

va intelectualilor (II) in / Destin Românesc, 2011, nr. 3(73), p. 48.
46 E., Negru, Gh., Negru, „Cursul deosebit”, p. 74.
47  Moldova Socialistă, 5 ianuarie 1966. Cultura, 8 ianuarie 1966.
48  Ibidem.
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întărirea legăturilor și relațiilor reciproce dintre popoare”49. De aceea, el cere ca 
oamenii de știință, propagandiștii” să demaște teoriile burgheze, să-i ajute pe 
oamenii muncii să înțeleagă esența lor reacționară”. 

De acum înainte o preocupare prioritară permanentă a structurilor ideolo-
gice a devenit trasarea direcțiilor principale în utilizarea istoriei ca instrument 
de îndoctrinare a societății prin diverse mijloace de propagandă și agitație, 
iar a instituțiilor abilitate cu scrierea lor în domeniul istoriei și intensifi carea 
educării internaționaliste. Cu același prilej, I. Bodiul trasează o serie de sarcini 
în fața întregului aparat propagandistic, subliniind importanța excepțională 
a activității ideologice în condițiile specifi ce ale republicii: ”În împrejurările 
intensifi cării propagandei imperialiste, în condițiile manifestării de către unii 
oameni a unor tendințe naționaliste, educația internaționalistă trebuie ridicată 
la o nouă treaptă și pusă la baza muncii ideologice… În această muncă cadrele 
ideologice trebuie sa folosească mai larg istoria ținutului lor, bogată în pilde 
grăitoare, ce ilustrează legăturile seculare frățești dintre norodul moldovenesc, 
popoarele rus, ucrainean și alte popoare”50. 

Pornind de la constatarea că ”din păcate, mulți locuitori ai Moldovei nu cu-
nosc sau nu au o idee destul de clară despre legăturile seculare dintre popoarele 
moldovenesc, rus, ucrainean și alte popoare, care constituie în prezent un stat 
socialist unic, despre legăturile de prietenie și frăție care își trag rădăcinile din 
trecutul cărunt, despre cele mai importante evenimente istorice din viața și 
lupta revoluționară a oamenilor muncii din Moldova, mai ales în perioada Ma-
rii Revoluții Socialiste din Octombrie și instaurării Puterii Sovietice”51, aduce 
o serie de reproșuri istoricilor din republică. În aprecierea lui, neajunsurile “se 
explică într-o anumită măsură prin faptul, că știința noastră istorică dezvăluie 
slab însemnătatea progresistă a unirii Basarabiei cu Rusia, nu desfășoară sufi -
cient munca de cercetare în vederea studierii luptei revoluționare a poporului 
moldovenesc, elaborează lent probleme legate de modul cum a luat naștere 
mișcarea revoluționară din Moldova, de creșterea conștiinței de clasă a mase-
lor muncitoare și de participarea lor la lupta pentru Puterea Sovietică, pentru 
transformările revoluționare în ținut”.

Astfel, istoria este privită din perspectiva patriotardă și internaționalistă, 
cu exagerări ale unor evenimente și aspecte predilecte. În consecință, are loc 
exacerbarea problemelor “luptei de clasă și mișcării revoluționare”, ”prieteniei 
popoarelor”, ”rolului partidului comunist”. De acum înainte primul secretar 
nu rătează nici un prilej de a critica lipsa de combativitate a frontului isto-
ric, indicând clar temele pe care partidul le vrea cercetate și tratate. Astfel, în 
discursul său la congresul al XII-lea al PCM, pe o notă revoltătoare se scot în 
evidență carențele de care ar da dovadă oamenii de știință și scriitorii în abor-
49  Ibidem.
50  Ibidem.
51  Ibidem.
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darea temelor trecutului: ”În loc de a studia adânc mișcarea revoluționară a 
maselor, faptele eroice din trecut, desfășurarea construcției socialismului și de 
a educa în spiritul lor tinerimea, pe toți oamenii muncii, eforturile creatoare 
ale multor lucrători de pe frontul ideologic, al multor oameni de știință și scri-
itori sunt concentrate asupra creării unor vaste opere cu privire la formațiile 
presocialiste. Unii neglijează aprecierea de pe poziții de clasă a rânduielilor 
din trecutul îndepărtat, idealizează tradiții, ce și-au trăit traiul, preamăresc 
fără rost diferite personalități istorice din vremuri demult apuse”. El consta-
tă că “noi propagăm încă slab realizările republicii în anii Puterii Sovietice, 
povestim insufi cient oamenilor muncii despre ajutorul frățesc acordat de 
celelalte noroade în dezvoltarea economiei Moldovei. Serioase lipsuri exis-
tau în refl ectarea trecutului istoric al poporului moldovenesc, prea devreme 
este considerată drept istorie îndepărtată lupta revoluționară a muncitorilor 
și țăranilor pentru Puterea Sovietică, lupta ai cărei participanți mai trăiesc și 
muncesc alături de noi”52. 

Însă discursul său nu se mai limitează doar la aprecierea, în general, a pro-
blemelor care vizează lupta pentru libertate, cu omagierea unor eroi din tre-
cutul îndepărtat sau apropiat, cu elogierea pretinselor realizări ale poporului 
moldovenesc, ci se indică foarte precis despre ce, cum și cât trebuie scris. Ast-
fel, în laboratoarele secției de agitație și propagandă ale CC al PCM se elabo-
rau și se impuneau anumite stereotipuri, iar eforturile istoricilor trebuia să se 
reducă la “argumentarea” și dezvoltarea acestor teze. În acest context, îndem-
nul șefului de partid către lucrătorii ideologici, istorici, oamenii de creație este 
“să organizeze studierea profundă a trecutului revoluționar, să reînvie cele mai 
bune tradiții ale poporului moldovenesc, în care el și-a întruchipat adânca sa 
recunoștință față de marele popor rus și alte popoare pentru eliberarea sa din 
robia turcă și din robia fascistă […] Trebuie demascată hotărât minciuna pro-
pagandei burgheze despre trecutul istoric al nației moldovenești, să-i păzim pe 
oameni de infl uența nesănătoasă”53. 

Într-un raport secret din 18 martie 1966 adresat CC al PCUS, I. Bodiul in-
forma despre primele rezultate privind această activitate “Luând în considera-
re circumstanțele sus-menționate, CC al PC al Moldovei a elaborat și a între-
prins acțiuni pentru intensifi carea educației ideologico-politice a oamenilor 
muncii din republică în spiritul patriotismului sovietic, internaționalismului 
proletar, prieteniei popoarelor URSS”. De asemenea, el cerea acordul orga-
nelor ierarhic superioare pentru desfășurarea unor activități istorico-festive 
în republică pentru anul viitor: ”În acest context, considerăm oportun ca în 
1967 să sărbătorim fastuos cea de-a 155-a aniversare a alipirii Basarabiei la 
Rusia. Acest eveniment a pus capăt jugului turcesc, care a durat trei secole, și 

52  “Moldova Socialista”, 2 martie 1966.
53  Ibidem.
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a avut un rol progresist în dezvoltarea economiei și culturii Basarabiei, a avut 
o importanță determinantă în soarta poporului moldovenesc. În fi ecare an se 
va sărbători fastuos, ca o mare sărbătoare națională 28 iunie – ziua eliberării 
Basarabiei de ocupația boiereasco-română, reunirii poporului moldovenesc 
într-un stat sovietic unitar”. 

În afară de aceste evenimente se preconiza și omagierea altora, cu tentă 
ideologică, precum “prietenia multiseculară” și lupta revoluționară: 500 de 
ani de la prima atestare documentară a Chișinăului, 300 de ani de la semnarea 
acordului ruso-turc din 1656, 255 de ani de la campania lui Petru I al Rusiei 
etc. Toate acestea trebuiau însoțite de “extinderea masivă a editării monogra-
fi ilor, lucrărilor de popularizare care refl ectă chestiuni ale istoriei poporu-
lui moldovenesc și ale dezvoltării legăturilor internaționale cu alte popoare 
frățești”54. 

În condițiile când în Occident și România interesul față de istoria ținutului 
dintre Nistru și Prut sporește, acest deziderat este reiterat într-un discurs ulte-
rior al liderului de partid, în care se cere studierea “adevăratei istorii a poporu-
lui moldovenesc”: ”În împrejurările defăimării, ce se intensifi că, a trecutului și 
prezentului poporului moldovenesc, oamenii de știință sunt datori să demaște 
cu mai multă hotărâre pe vechii și pe noii ”specialiști” în problemele Basarabi-
ei, să se ridice cu energie în apărarea intereselor poporului moldovenesc, marii 
prietenii de nezdruncinat, ce există din vechime între poporul moldovenesc 
și celelalte popoare ale Uniunii Sovietice”. După trasarea sarcinilor sunt se-
lectate cadrele, determinate conținuturile și formele acestei activități: ”Pentru 
organizarea contrapropagandei trebuie atrași oamenii de știință și cultură cei 
mai califi cați, precum și lucrători de conducere ai organizațiilor de partid, so-
vietice și economice. În paginile gazetelor și revistelor, în emisiunile de radio 
și televiziune, în cărți, broșuri și alte publicații trebuie să-și găsească o adâncă 
refl ectare problemele adevăratei istorii a poporului moldovenesc, a eroicei lui 
lupte, duse pentru libertatea socială și națională, a sfi ntei prietenii cu poporul 
rus, cu poporul ucrainean și cu celelalte popoare sovietice, a adevăratelor sale 
năzuințe și aspirații”55.

În contextul aprofundării disensiunilor sovieto-române pe problemele de or-
din istoric, tratării diametral opuse a problemelor cruciale din istoria ținutului 
dintre Nistru și Prut, revenirii istoriografi ei românești la principiile naționale, 
organele de partid din RSS Moldovenească periodic, în mod hotărât mobilizează 
frontul istoric din republică în scopul “popularizării” istoriei Moldovei. 

În succesiunea așa-ziselor “documente de partid” și “indicații” cu impact 
în sfera istoriei, întocmite de cele mai înalte foruri ale partidului se înscrie și 
Hotărârea Biroului CC al PCM din 22 august 1967 despre aprobarea măsurilor 

54 Gh., Negru, Campania împotriva României…, p. 140-141.
55  Moldova Socialistă, 16 februarie 1967. Cultura, 18 februarie 1967.
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“Privind intensifi carea propagandei și studierii pe viitor a problemelor isto-
riei Moldovei, națiunii moldovenești și organizării de stat, relațiilor seculare 
de prietenie ale poporului moldovenesc cu poporul rus și cu alte popoare ale 
URSS, internaționalismului proletar și patriotismului sovietic”. La rândul lor 
comitetele orășenești și raionale de partid au fost obligate să elaboreze măsuri 
privind “intensifi carea propagandei în rândurile oamenilor muncii a trecutu-
lui istoric și a prezentului poporului moldovenesc56.

Trasarea sarcinilor pentru știința istorică continuă să reprezinte o preocu-
pare constantă a organelor de partid și obiectul dezbaterilor în contextul am-
plifi cării și aprofundării disensiunilor sovieto-române pe probleme de ordin 
istoric. Un exemplu concludent în implicarea politicului în procesul de scri-
ere a istoriei o constituie hotărârea deja amintită a CC al PCUS din 5 noiem-
brie 1970 “Cu privire la măsurile de ameliorare a muncii ideologice în rândul 
populației RSS Moldovenești și a regiunii Cernăuți a RSSU”, în care s-a dispus 
că “Academia de Științe a URSS, Institutul de Marxism-Leninism de pe lângă 
CC al PCUS, revistele “Probleme de istorie”, ”Istoria nouă și modernă”, ”Proble-
me de istorie a PCUS” și “Viața internațională” să extindă publicarea de arti-
cole și studii ce specifi că rolul Cominternului în istoria mișcării comuniste și 
muncitorești și în istoria relațiilor ruso-române și sovieto-române, analizează 
politica cercurilor conducătoare ale României în perioada antebelică, alte as-
pecte supuse unor reevaluări tendențioase în istoriografi a română”57.

Mitizarea unor evenimente istorice în scopuri propagandistice duce la stag-
narea științei istorice. Or, așa cum se apreciază în istoriografi a națională: „În-
aintând ca obiectiv fi nal al evoluției istorice – comunismul, știința istorică și 
învățământul istoric au devenit domeniul principal al frontului ideologic, în 
ansamblu. Scopul acestora era de a forma la populația sovietică o concepție 
marxist-leninistă, de a-i educa ca activi constructori ai comunismului și 
patrioți înfocați ai „patriei socialiste”. Astfel, se preconiza de a crea un cetățean 
sovietic tipic – „Homo-sovieticus”. Prin urmare, istoria, pe lângă funcțiile 
sale politice avea și continua să aibă un rol educativ considerabil. Obiective-
le învățământului istoric din RSSM adaptate la cele generale ale URSS erau 
următoarele: legitimarea regimului comunist din RSSM prin justifi carea unor 
evenimente și fapte (ale anilor 1812, 1940, 1944 etc.); dezrădăcinarea ideii ro-
mânismului din conștiința maselor prin instituțiile de învățământ, literatura și 
arta moldovenească și rescrierea teoriei „poporului moldovenesc”; educarea 
unui patriotism sovietic prin susținerea patriotismului local (moldovenesc), 
dar numai în cadrul principiilor „prieteniei popoarelor” și acceptării rolului 
progresiv în istoria Moldovei a poporului rus; transformarea populației care 
a fost sub ocupația „burghezo-fascistă” în adepți fi deli ai partidului comunist; 

56 E., Negru, Gh., Negru, p. 174.
57  Ibidem., p. 419.
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rezolvarea defi nitivă a „problemei basarabene”58. Deformarea continuă a scri-
erii și interpretării „ofi ciale” a istoriei republicii sub presiunea crescândă a 
„indicațiilor prețioase” și hotărârilor de partid are drept rezultat modelarea 
trecutului conform intereselor clasei conducătoare în spiritul negării caracte-
rului românesc al teritoriului dintre Nistru și Prut și ruperii lui din contextul 
general al istoriei naționale. Tezele și aprecierile, defi nirile de ansamblu care 
evidențiază discursurile lui Bodiul și-au găsit materializare în cadrul de orga-
nizare și manifestările preponderente ale istoriografi ei sovietice moldovenești 
de la mijlocul anilor ’60 și întregul deceniu al șaptelea. Noua atitudine politică 
în interpretarea istoriei își va face tot mai mult loc în realizările culturale în 
direcția reconsiderării istoriei Basarabiei și a românilor din această provincie 
în momentele de cotitură precum ar fi  1812 – 1918 – 1940 – 1944. Tirajarea 
masivă a publicațiilor destinate „popularizării” și „răspândirii culturii istorice” 
au avut un impact durabil asupra modelarii mentalității colective în sensul ur-
mărit de autorități.
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Presa are rolul de a monitoriza și a semnala riscurile comunicării într-o 
societate. Balanța dialogului intercultural este un indiciu al echilibrului sau al 
gravelor carențe de comunicare. Presa ar putea crea poduri de relaționări sau 
ar putea amplifi ca divergențele în problemele de comunicare interculturală. 

Procesul democratic, în orice țară, include analiza și cunoașterea rolului 
mass-media în informarea publicului și modul în care se practică comuni-
carea. Presa, ca și societatea, trece prin perioadele de tranziții și transfor-
mări. Tematica națională este o problemă în care se refl ectă diverse interese, 
mentalități și politici. O analiză sumară a acesteia ne oferă o fațetă a tabloului 
unei comunicări interculturale în societatea în tranziție, precum este cea din 
Republica Moldova.

Scopul principal al comunicării este identifi carea imaginilor cultural-et-
nice din mass-media din Republica Moldova. Luând în calitate de material 
de studiu articolele din ianuarie-august 2013 ale ziarelor „Timpul”, „Jurnal de 
Chișinău”, „Literatura și arta”, „Grenada”, „Puls”, vom realiza o analiză de con-
ţinut, identifi când articole (unitatea de analiză) în care apar termenele-cheie: 
Rusia, Republica Moldova, Uniunea Europeană, imagini mentale (unitatea de 
numărare), indiferent de tipul de comunicare (articol, editorial, știre, reportaj, 
interviu etc.). Identifi carea termenului am realizat-o utilizând conținuturile 
articolelor. 

În perioada anilor ’70 ai secolului trecut, ziarele „Pravda”, „Izvestia” și zi-
arele republicane refl ectau doar în termeni superlativi relațiile interetnice și 
realitățile culturale din URSS. Cele mai frecvente cuvinte erau „mir”, „drujba”, 
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„sistemul energetic”, „conducta de gaz «Bratstvo» (Fraternitate)”. În reportajele 
din ziare se relata despre activitatea cluburilor de prietenie a popoarelor, des-
pre întâlniri internaționale, lecții, expoziții: „În republică se înfăptuiesc multe 
activități social-politice de amploare, care contribuie la măreața operă de con-
solidare a prieteniei de nezdruncinat dintre poporul moldovenesc și celelal-
te popoare din Țara Sovietică”. În ziarele timpului se menționează marcarea 
solemnă a aniversării de 160 de ani de „eliberare a Basarabiei de sub jugul 
feudalilor turci și a unirii ei cu Rusia”1. Materialele solemne sunt tipărite inte-
gral în presa timpului. Iată un fragment semnifi cativ din alocuțiunea primului 
secretar al Partidului Comunist al RSSM, I. Bodiul: „Oamenii muncii din RSS 
Moldovenească încredințează scumpul Partid Comunist că ei vor fi  fi deli dra-
pelului sfânt al marelui Octombrie, internaționalismului proletar și vor păstra 
cu sfi nțenie măreața prietenie a popoarelor sovietice”2. 

Sistemul mass-media din acea perioadă funcționa după un model unic, iar 
caracteristicile lui au fost mobilizarea, îndoctrinarea, propaganda și persuasiu-
nea. Limbajul a fost un instrument pentru menținerea puterii totalitare, iar ca-
racteristica lui de bază a fost transformarea sa într-un sistem de semne rituale 
care înlocuiesc realitatea cu o pseudorealitate.

Anii ’90 ai secolului trecut au schimbat optica refl ectării problemelor 
relațiilor interetnice. Pe paginile revistelor „Orizontul”, „Nistru”, ale ziarelor 
republicane se publică articole de sinteză referitoare la lipsa școlilor cu predare 
în limba română în orașele din Republica Moldova și necesitatea de a acorda 
limbii moldovenești statutul de limbă de stat. Presa din acea perioadă a contri-
buit la realizarea obiectivelor mișcării naționale și la obținerea independenței 
politice a Republicii Moldova.

În anii 2000 se schimbă tematica articolelor. Conform analizei lui M. Gu-
zun, au existat trei teme mari prezente în presa din Republica Moldova3: mol-
dovenismul, relațiile moldo-române și ideea națională. Limbajul se modifi că 
radical. Două exemple semnifi cative: „De acest «patriotism local», susţinut 
astăzi cu perfi die de cei care-l stigmatizau mai ieri ca naţionalism și care astăzi 
constituie, cum se afi rmă destul de des de acum, «specifi cul nostru național», 
trebuie să scăpăm ca de un greu blestem” (Silviu Berejan, „Unitatea neamului 
românesc”, Moldova suverană, 21 martie 2001); „Este regretabil că, fi ind co-
pleșit de avalanșa problemelor politico-partinice electorale, dl Adrian Năstase 
trece cu ușurinţă provocatoare peste faptul că Republica Moldova este un stat 
suveran și independent” (din Declaraţia prim-ministrului Republicii Moldova, 
Vasile Tarlev, Moldova suverană, 29 ianuarie 2002).

Dezbaterile asupra acestor teme au continuat și în anii următori. Proble-
1  Moldova socialistă, 16.XII.1972.
2  Moldova socialistă, 17.X.1972.
3  M. Guzun, „Minoritățile naționale din Republica Moldova între trecutul la timpul prezent și 

prezentul la timpul viitor”, in Politica și comunicarea în tranziție, Chișinău, 2004, pp. 171-173.
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mele identitare sunt analizate în ziarul „Timpul”, fi ind tratate de specialiști. 
O. Țâcu, spre exemplu, scrie despre modelele imperialiste de creare a unor 
identități false. O parte din presa națională a încercat să îndeplinească funcția 
nobilă de mobilizare în slujba constituirii statului național. 

O caracteristică specifi că a presei este tratarea în contradictoriu a unuia și 
același eveniment. Drept exemple stau moartea tragică a lui V. Pisari, împușcat 
de forțele pacifi catoare ruse și rănirea unui cetățean moldovean la granița mol-
do-română de către un grănicer român. „Acțiunile criminale ale poliției de 
frontieră nu pot fi  îndreptățite cu nimic”, scria ziarul Comunistul (20.01.2013) 
referitor la accidentul de la granița moldo-română, iar când a fost omorât tâ-
nărul de la Pârâta, același ziar vocifera: „Să nu recurgem la acțiuni și declarații 
care ar putea complica procesul de soluționare a confl ictului”.

O altă temă prezentă în publicațiile de presă este tema istorică. Publiciștii 
din ziarele de expresie română scriu despre tratarea proceselor istorice în pre-
sa de limbă rusă („Dispariția statului Moldova”, „Anul 1812, isteria antiromâ-
nească și presa de limba rusă”, în ziarul „Timpul”). Ziua de 9 mai este un prilej 
de meditație pentru mai mulți publiciști din Republica Moldova:

Anul trecut, la Poarta Brandenburg din Berlin, am văzut un rus cu pieptul 
plin de medalii de învingător al nemţilor în cel de-al Doilea Război Mondi-
al, care cânta, însoţit de armonică, „Katiușa” și „Sinii platocek” și care, după 
fi ecare cântare, nu iuta să strige în rusește: „Podaite, boga radi, uceastniku 
voinî!” („Faceţi-vă milă, în numele Domnului, de un participant la război!”).

Cerșea de la cei învinși. Și ei îi dădeau.
Rămâi mirat să descoperi că Berlinul de azi vorbește rusește: rușii au inva-

dat capitala Germaniei, unii cerșesc, dar cei mai mulţi și-au cumpărat case, au 
fi rme, iar publicaţia „Russkaia Ghermania” („Germania rusească”) are un tiraj 
cât „Pravda” moscovită, de câteva sute de mii de exemplare. 

Dacă vezi cum trăiesc nemţii în Germania și cum trăiesc rușii în Rusia, te 
convingi că nu nemţii au pierdut războiul, ci rușii”.4

Iată cum tratează concertul din 9 mai 2013 din Piața Marii Adunări 
Naționale publicistul și scriitorul Ulius Popa:

Pe timpul lui Putin, cântecul patriotic rusesc s-a transformat în element 
al politicii imperiale. De 9 mai Kobzon a sosit la Chișinău, ca protagonist al 
unui concert festiv. În Piaţa Marii Adunări Naţionale. Pe înţelesul rușilor, în 
Piaţa Roșie a moldovenilor. I-am ascultat interviul. Discrepanţă vizibilă între 
calităţile sale vocale și facultăţile-i intelectuale. Ai zice că îl asculţi pe un se-
cretar de partid sovietic, lâncezind, obosit, în vârsta moșneagului, răblăgit ca 
ortacii lui Brejnev, bălmăjind despre o fantomatică prietenie între popoarele 

4  Vezi N. Dabija, în Literatura și arta, 28 iulie 2013.
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noastre. (Odinioară, mamă-sa, Ida, deţinea carnetul de partid cu numărul 
doi; numărul unu aparţinea lui Brejnev.) 

Ne-a informat că nu Rusia are nevoie de Moldova, ci Moldova trebuie să 
aibă nevoie de Rusia, în varianta sinonimului actual – Uniunea Vamală. Câte 
uniuni și federaţii au fost și vor fi , până la urmă, tot Imperiu Rus se cheamă. 
Ciudată logica Rusiei: nu ne iubește, dar vrea s-o iubim. Mai simplifi cat: dacă 
nu mă dorește Kobzon, de ce l-aș dori eu pe dânsul?5

Aceeași temă, alt concept:

Liderul PCRM, Vladimir Voronin, vine aici cu pace. El în timpul 
președinției sale, în 2004, a depus toate eforturile pentru construcția acestui 
complex memorial frumos, care oferă o panoramă uluitoare. Incredibil, Ar-
mata Roșie a fost capabilă de a forța astfel malul abrupt al Nistrului!

Ambasadorul rus în Republica Moldova, Farid Mukhametshin, a spus că 
„Rusia și Moldova din an în an celebrează sărbătorea împreună și vor păs-
tra astfel temelia relațiilor bilaterale”. Oamenii care au venit la memorialul 
Șerpeni în această sărbătoare au asistat la concursul cântecului patriotic. 
Oaspeții au ascultat mai multe grupuri folclorice și pe interpreții Geta Bur-
lacu, Boris Koval, Margareta Ivanuș. Episcopul de Bălți și Fălești Markel a 
realizat un serviciu în cinstea eroilor căzuți pe teritoriul Republicii Moldova.

Reconstrucția națională după ani de vasalitate față de Moscova a fost o ne-
cesitate a presei din republica noastră. Mulți publiciști din Republica Moldova, 
prin articolele lor, au sprijinit publicul în a-și dezvolta o cultură etnică, o dem-
nitate națională, ceea ce a fost important după o luptă îndelungată în perioada 
sovietică împotriva așa-zisului naționalism. Temele ce țin de valorile spirituale 
sunt tratate deseori de publicistul Constantin Tănase:

Cu ce ne putem mândri, noi moldovenii? De obicei, la această întrebare 
există un răspuns general: ne mândrim că avem „pământuri bogate”, că sun-
tem „un neam harnic și pașnic”, că avem un „folclor bogat”… Trebuie să pre-
cizăm, însă, că pământurile bogate nu-s rodul muncii noastre, ele ni-s date de 
la Dumnezeu, iar chestiunea privind hărnicia și caracterul nostru pașnic mai 
trebuie discutată… Ne mai mândrim și cu „limba frumoasă și dulce”, lucru 
despre care mai bine am tăcea dacă ne gândim cum vorbim noi, moldovenii, 
frumoasa limbă română…

Insist. Când vorbesc despre lucruri cu care ne putem mândri, mă gândesc 
la cele create de mintea și brațele noastre. Să facem un efort de gândire (și 
memorie) – care sunt aceste lucruri?6

5  Vezi Grenada, 24 august 2013.
6  Vezi Timpul, 3 aprilie 2013.
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Presa de la Chișinău nu descrie problemele identitare ale oamenilor de 
rând. Excepții sunt materialele din ziarul „Timpul”. 

Aici adăugăm că pentru o presă care se dorește a fi  imparțială cu privire la 
factorii naționali este importantă stabilirea unei agende de jos în sus, publicul 
să fi e acel care trebuie să joace un rol activ, iar mass-media ar trebui să se axeze 
mai mult pe colectarea și diseminarea informațiilor, decât pe interpretarea lor. 
Acesta este modelul european al funcționării presei. 

Tema geopolitică nu este neglijată de presa din Chișinău. Vitalie Ciobanu, 
cunoscut scriitor și publicist, relatează: „Presa este sensibilă și față de summi-
tul de la Vilnus. Moldova încă nu a semnat nimic cu Bruxelles-ul, se vorbește 
cel mult de parafarea unor acorduri în noiembrie la Vilnius (și asta doar dacă 
reușim să menţinem stabilitatea politică), dar s-au și mobilizat vârtos trom-
petele pro-estice, care anunţă iminenţa unui dezastru naţional: mici și nepu-
tincioși cum suntem, profetizează ei, ne vom «topi» în creuzetul european”7. 
Autorul aduce exemple din viața actuală politică a statului lui Putin, unde sunt 
încălcate drepturile omului.

Polemica continuă în „Moldavskie vedomosti”, unde are loc o inversare a 
accentelor: „Nu se scrie despre rusofobie printre elita noastră, dar ea este un 
sentiment irațional, este motivul principal al tuturor așa-numiților luptători 
pentru integrarea europeană din Moldova. Indiferent de ceea ce ne așteaptă în 
Europa, și nu contează dacă ne așteaptă acolo, important este să se agațe de UE, 
într-un fel de a ancora cu ea. Numai pentru a nu ne afl a sub Rusia”8.

Imaginea Rusiei în Moldova este redată în termeni complecși și diferă de 
la ziar la ziar. „Timpul” scrie: „Republica Moldova este plină de agenţi ruși..”; 
„La Chișinău, Rusia e prezentă peste tot: în aer și în apă, în presă și în stradă, 
în bordeie și în palate”. C. Tănase denunţă faptul că guvernarea de la Chiși-
nău nu protejează securitatea naţională: „Liderii alianţei de guvernământ sunt 
atât de obsedaţi de lupta pentru putere, încât nici nu observă că, în timp ce ei 
se cotonogesc reciproc, Moldova redevine o gubernie rusă”. El amintește, în 
acest context, declaraţia recentă a ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, 
care afi rma că Transnistria nu va intra în NATO, ameninţând cu schimbarea 
radicală a abordării chestiunii transnistrene. C. Tănase remarcă faptul că nu a 
urmat nicio reacţie ofi cială din partea Chișinăului.

Propagandiștii pro-Est, care invadează talk-show-urile de la Chișinău, ne 
oblojesc cu „identitatea noastră ortodoxă comună“, dar nu sufl ă o vorbă des-
pre lipsa drepturilor civice în Rusia, despre simulacrul de justiţie sub regimul 
Putin. Nu discută, de exemplu, despre tragedia avocatului Magniţki, cel care 
a încercat să semnaleze autorităţilor de la Moscova o fraudă de proporţii din 
avutul public, comisă de funcţionari sus-puși și a murit în închisoare în urma 

7  Vezi V. Ciobanu, Adevărul.ro, 4 august 2013.
8  Vezi I. Josu, Moldavskie vedomosti, 8 august 2013.
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torturii și a privaţiunilor îndurate – un caz de rezonanţă internaţională. Nu 
auzim din partea „misionarilor” Uniunii Euroasiatice nimic despre fuga inte-
lectualilor persecutaţi de poliţia lui Putin. Au părăsit ţara G. Kasparov, repu-
tatul economist Gureev, iar faimosul jurnalist V. Pozner, cel care a încercat să 
obţină un tratament privilegiat contra unei atitudini mai „rezonabile” faţă de 
Kremlin, scria recent pe blogul său că s-a săturat să-și împartă patria cu „mai-
muţele” (se referea la valul de xenofobie și intoleranţă, încurajat de ofi cialităţi) 
și că se gândește să plece și el din Rusia. Nu afl ăm nimic de la propagandiștii 
pro-Est din Republica Moldova despre represaliile la adresa lui Alexei Naval-
ny. Acest lider al opoziţiei ruse și cunoscut luptător anticorupţie a fost arestat 
chiar în sala de judecată din Kirov, unde i s-a înscenat un proces pentru presu-
puse ilegalităţi economice. Judecătorii l-au condamnat la cinci ani de închisoa-
re, dar a fost eliberat a doua zi ca urmare a unor proteste spontane la Moscova, 
care au adunat circa 20.000 de oameni. 

Cred că atunci când își cântăresc opţiunile, politicienii noștri și oamenii de 
afaceri ar trebui să se gândească la soarta generaţiilor de mâine, la copiii lor 
care îi vor moșteni. Pentru că degeaba aduni averi și-ţi crești conturile în ban-
că, degeaba îţi ridici palate și-ţi cumperi mașini scumpe dacă, într-o zi, toate 
acestea ţi le poate confi sca un dictator, suspicios că nu îi arăţi destulă loialitate. 
Vei trăi în frică, vei fi  nevoit să dormi cu valiza de refugiat la capul patului, așa 
cum făceau în anii ’50 oamenii căutaţi de NKVD. Știm că economic suntem le-
gaţi de Rusia, dar nu se reduce totul la pieţe de desfacere pentru roșii și la con-
ducte de gaz metan, mai e vorba și de… valori. Avem de ales între două lumi, 
între două civilizaţii. Una care îţi oferă o perspectivă de dezvoltare ca naţiune 
și șanse egale ca individ, și alta în care cetăţeanul este supus „înaltelor intere-
se de stat” (Vox report, 8 septembrie 2013, despre vizita patriarhului Kiril în 
Moldova; Ce poziții ocupă Rusia în diverse clasamente mondiale? Site-ul rus cu 
profi l social-economic EXRUS.eu face publică o listă cu ratinguri ce șochează:

• Locul 1 în lume după rata mortalității. În decursul a opt ani populația 
Rusiei a scăzut cu 2,2 milioane, ajungând la 142 de milioane 905 mii 
200 de oameni. 800 de mii de oameni mor zilnic.

• Locul 1 în Europa după rata de suicid printre copii și adolescenți și locul 
6 în lume după cazurile de suicid printre maturi.

• Locul 1 în lume după numărul divorțurilor.
• Locul 1 în lume după numărul copiilor abandonați.
• Locul 1 în lume după numărul persoanelor decedate din cauza acciden-

telor cardiovasculare. 
• Locul 1 în lume după numărul cazurilor de boli oncologice (2.5 mln).
• Locul 1 în lume după numărul de persoane cu boli psihice (dacă în alte 

țări aproximativ 15%) („Timpul”, 3 septembrie 2013).
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În unele ziare de la Chișinău imaginile culturale sunt prezente prin pris-
ma politicului. Rusia este tratată drept un stat agresiv și intolerant. Cele mai 
frecvente stereotipuri referitoare la Rusia sunt: absența democrației, tendința 
spre un imperialism politic și recucerirea fostelor republici sovietice, prezența 
și puterea serviciilor secrete, nivel jos de trai, consum exagerat de alcool, țara 
care luptă cu valorile occidentale, țara unde lipsește ideea de viață civilizată. 

Un alt tip de abordare a realităților oferă presa comunistă și cea de expresie 
rusă. În presa de limba rusă se diabolizează România. Iată doar câteva exemple: 
„Președintele român a vizitat Moldova pentru a amenința cu arme Occiden-
tul”, „Comuniștii moldoveni îl critică pe Băsescu: dă indicații Guvernului de la 
Chișinău”; „Partidul Comuniștilor din Moldova contestă acordul de coopera-
re militară cu România”; „Comuniștii sărbătoresc eliberarea Moldovei de sub 
ocupația română”; „Voronin: «Limba română n-a existat niciodată. Românii au 
preluat limba moldovenească”.

În presa de expresie rusă procesul de integrare europeană a Republicii Mol-
dova, negocierile privind Acordul de asociere, instituirea Zonei de Comerţ 
Liber Aprofundat și Cuprinzător cu UE, participarea la Programul FP7, libera-
lizarea regimului de vize cu UE etc. sunt denigrate în mod voluntar – ceea ce 
vine în acord cu planurile Rusiei de a deraia parcursul de integrare europeană 
al Republicii Moldova, deși nu a declarat acest fapt în mod deschis. Temele 
prezente sunt: „UE este coruptă”, „UE este slabă”, „Politica externă a UE este 
blamabilă”, „UE este divizată”, „UE este săracă”. Pe parcursul anului 2013 au 
apărut și „teme alternative”, precum „UE nu va accepta integrarea Republicii 
Moldova”, „UE nu este atractivă pentru populaţia din Republica Moldova”, „UE 
nu poate soluţiona confl ictul transnistrean”, „Produsele din UE nu sunt cali-
tative”, „UE nu va accepta integrarea Ucrainei” și „UE nu este atractivă pentru 
populaţia din Ucraina”. Are loc defragmentarea imaginii Uniunii Europene fi e 
prin intermediul articolelor de analiză și opinie, în care identifi căm formulări 
stereotipice, fi e prin declaraţii/interviuri ale activiștilor PCM. 

Drept concluzie, putem afi rma că Uniunea Europeană are o prezenţă în 
mass-media mai degrabă negativă din cauza unui număr consistent de articole 
în „acord” cu „temele antieuropene”, ajungând la un raport 7:10 (7 articole 
în acord cu temele antieuropene din 10). Ceea ce trebuie de evidenţiat ţine 
de volumul de articole dedicat Uniunii Europene. Deși ea este un actor cu o 
prezenţă consistentă în mediile de presă de stânga, Uniunea Europeană nu se 
bucură de o imagine generală pozitivă. Analiza de conţinut modernă vizează 
atât dimensiunea cantitativă, cât și cea calitativă, ele completându-se reciproc 
pentru a asigura bogăţia și aprofundarea informaţiilor textuale, iar încadrarea 
materialului analizat. Se poate observa că apar frecvent articole care amintesc 
de slăbiciunile Uniunii Europene în zona euro: „Zona euro s-ar putea dezin-
tegra la fel ca zona rublei din CSI la începutul anilor ’90, dacă Banca Centrală 
Europeană nu va restabili disciplina și nu va limita dreptul băncilor naţionale 
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să tipărească euro” și altele. În general, imaginea Uniunii Europene este cea a 
unei instituţii slabe, inefi ciente și divizate, care are propriile interese economi-
ce în Ucraina și Republica Moldova.

O altă temă predilectă pentru ziarele comuniste este incapacitatea UE de 
a soluţiona confl ictul transnistrean. Transnistria are stabilite deja conexiuni 
multilaterale cu Federaţia Rusă, Ucraina, Belarus și alte state ex-sovietice. 
Acesta este unul dintre motivele pentru care politica externă a Transnistriei 
este orientată spre vectorul eurasiatic. „Chișinăul s-a orientat cu adevărat spre 
UE, iar afi rmaţia partenerilor occidentali că, fără Transnistria (sau, cel puţin, 
fără soluţionarea defi nitivă a confl ictului), Republica Moldova nu are ce căuta 
în UE, este asumată de ofi cialii de la Chișinău. Spre deosebire de Tiraspol, care, 
declarând proiectul rusesc al integrării în Eurasia ca politică naţională, nu se 
va întoarce din drum nici acum și nici în viitorul apropiat” (Nika Press, 2013).

Sunt multe articole referitoare la lipsa abilităților tehnice ale UE de a rezolva 
„confl ictul îngheţat” transnistrean: „Cea de-a patra rundă de negocieri privind 
reglementarea confl ictului moldo-transnistrean în formatul 5+2, după o pauză 
de un an, nu a adus nimic senzaţional. Așadar, insistenţele părţii moldovenești 
asupra discuţiilor de la Viena privind problemele din zonă, și, în primul rând, 
statutul viitor al Transnistriei, au eșuat din start”. 

În fi ecare din aceste surse prezentate există o pondere de referiri neutre faţă 
de Uniunea Europeană (aproximativ 50%). Asta nu schimbă tendinţa de a critica 
Europa de către presa de expresie rusă. La aceasta se adaugă și un număr de arti-
cole sceptice privind atractivitatea Republicii Moldova pentru UE, pe de o parte, 
și atractivitatea UE pentru populaţia din Republica Moldova, pe de altă parte. 

Prezența mediatică masivă a Rusiei este evidentă și modelează mentalul 
politic al populației și opțiunile ei. Exemplele noastre demonstrează că presa 
este o platformă de comunicare pentru grupurile etnice în scopuri politice. La 
momentul de față are loc un război informațional, în care atacurile din partea 
presei rusești sunt mai dure și argumentate comparativ cu presa de expresie 
română, unde accentele sunt mai lirice și sentimentale. Bineînțeles că presa nu 
contribuie la armonizarea relațiilor interetnice și la crearea unor stereotipuri 
culturale care ar ameliora starea comunicării din Republica Moldova. Spiritul 
cetățenesc, încrederea, înțelegerea și toleranța sunt virtuțile cetățenești necesa-
re democrației, presa care contribuie la promovarea acestor elemente este un 
factor pozitiv în evoluția progresului social. Mass-media care servește intere-
selor geopolitice ale Rusiei denotă partizanat și dogmatism. Schimbul de opinii 
adesea este insultător și intolerant. 

Mass-media a transmis cititorilor imagini, informații, slogane pentru a 
dezvolta, în unele cazuri, demnitatea națională („Literatura și arta”, „Jurnal de 
Chișinău”, „Timpul”), iar în alte cazuri, pentru a crea percepții negative ale 
unor state și procese. 
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Totuși, dezbaterile referitoare la problemele interetnice exprimă o multitu-
dine de abordări. Această multitudine este motivată politic, este tratată reieșind 
din tradițiile culturale ale grupurilor etnice și interesele diferitor grupuri so-
ciale. Punctele de vedere adesea sunt absolut opuse, însă ele sunt o refl ecție a 
societății, a polarizării și a reprezentărilor simbolice specifi ce ale grupurilor 
etnice din Republica Moldova.

Recunoscând că societățile se schimbă, Karl Erik Rosengren a afi rmat că 
mass-media fi e oglindește societatea și este agent al schimbării sociale, fi e afec-
tează lumea și este afectată de societate, fi e nu are niciun efect asupra societății. 
La noi, mass-media a incitat societatea, face partizanat politic, elitele din me-
dia sunt integrate în elitele politice. Etica jurnalistică nu este respectată.

Cititorii nu prea găsesc dezbateri pluraliste în ziare, iar acestea, de obicei, 
apără o singură idee. Presa este clar împărțită în două tabere, ce susține ideea 
națională și europeană și presa care reprezintă predominant ideea uniunii cu 
Rusia. Mesajele din presă sunt neechilibrate și transmise în favoarea sau împo-
triva opozanților.

O altă concluzie ce ține de analiza presei din ţara noastră este că mass-me-
dia este într-o competiție pentru atenția, sentimentele și mințile cetățenilor, iar 
ideea națională este cea mai sensibilă coardă pe care se poate juca, de aceea ea 
revine în prima linie atunci când apare o problemă politică majoră, spre exem-
plu, eurointegrarea.

Pentru mass-media din Republica Moldova analiza echilibrată și informația 
completă, corectă, veritabilă obținută de la sursă nedistorsionată de judecățile 
și opiniile jurnaliștilor nu este o fi cție. Demagogia, partizanatul, chiar ura 
sunt prezente în informații, articole și opinii (vezi articolele din publicația 
„Grenada”).

Mass-media nu poate juca un rol activ în societatea din Moldova, fi ind-
că majoritatea cetățenilor sunt lipsiți de posibilitatea de a participa la viața 
societății, nu au timp, energie, interes, nu au încredere în guvernanți, nu au 
viziuni și, foarte des, sunt intoleranți față de opiniile diferite. Mass-media de 
stil occidental abordează fenomenul din punct de vedere al actualului. Presa 
din Republica Moldova este doar un canal de mediere prin care elitele politice 
vorbesc cu publicul. În democrație agenda mass-media trebuie să se combine 
și să interrelaționeze cu agenda publicului. Mass-media a contribuit la forma-
rea opiniilor, uneori a modelat opinia publică, dar nu a contribuit la un dialog 
intercultural și interetnic efi cient.
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MĂNĂSTIREA FRUMOASA – CENTRU ISTORIC ȘI 
CĂRTURĂRESC IMPORTANT DIN REPUBLICA MOLDOVA 
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UPS Ion Creangă 
 
Summary
Frumoasa Monastery presents an invaluable historical and cultural heritage of 

the whole bibliologic space of Romanian. One of the fundamental problems in re-
searching the history of the Monastery Frumoasa are books collected over time and 
exhibited in the museum of it. Th rough studying heritage of books, iconography, and 
through highlighting the name of personalities who have contributed to the stren-
gthening of Christianity, the spread of literacy, will write a new page in the history of 
the Church of Bessarabia. 

Keywords: Frumoasa Monastery, Frumușica, hermitage, monastic center, library.

Cercetarea trecutului nostru istoric a scos în evidență necesitatea studierii 
vieții spirituale a populației basarabene. Aceasta a fost infl uențată, pe parcur-
sul timpului, în mod direct, de schimbările permanente din toate domeniile 
societății. Așezările monastice au jucat un rol important în viața cultural-spi-
rituală, economică și politică a ținutului. Mănăstirile au fost centre de cultură, 
pe lângă care se organizau școli, ateliere de copiere a cărților sau tipografi i, 
ateliere de confecționare a obiectelor de cult1. 

Istoria mănăstirilor, care mult timp a fost foarte puțin refl ectată în lucrările 
științifi ce, este importantă atât din punct de vedere al istoriei creștinismului, 
cât și datorită faptului că ele au fost centre de știință, cultură și educație. În 
același timp, erau și modele de organizare a vieții economice. Acestea au con-
tribuit la dezvoltarea cunoștințelor în domeniul prelucrării solului, al creșterii 
viței-de-vie, care au stat la baza științelor agricole ce s-au dezvoltat mai târziu 
în ținut: pomicultura, silvicultura, apicultura, zootehnia ș.a. În anumite situații 
mănăstirile au fost loc de refugiu pentru populație. 

Prin contribuția unor persoane înstărite (boieri, răzeși ș.a.) și cu spriji-
nul acordat de către populație, care oferea loturi de pământ, păduri, ogoare, 
plantații de vie, cărți ș.a., în a doua jumătate a secolului XVIII și prima jumăta-
te a secolului XIX, în spațiul dintre Prut și Nistru au fost întemeiate mai multe 

1  Andrei Eșanu (coord.) et al., Mănăstiri și schituri din Republica Moldova: studii enciclopedi-
ce, Chișinău, 2013, p. 9.
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schituri, cărora în timpul mitropo-
litului Gavriil Bănulescu-Bodoni li 
s-a oferit statut de mănăstire.

Mănăstirea Frumoasa, situată 
în apropierea satului Frumoasa, 
raionul Călărași, este una dintre 
valorile patrimoniului material și 
spiritual al culturii basarabene. Pe 
parcursul secolelor XIX și XX is-
toria ei, împreună cu istoria altor 
centre de spiritualitate monahală, a 
devenit un izvor important pentru 
reconstituirea trecutului nostru. 
Societatea românească basarabeană din epoca modernă a fost caracterizată 
printr-o religiozitate deosebită, iar aceasta, la rândul său, s-a afl at într-o legă-
tură directă permanentă cu procesele istorice care s-au desfășurat în această 
regiune2. Prin activitatea sa, mănăstirea Frumoasa a fost o refl ectare directă 
a realității pe parcursul timpului. Fiind atestată documentar încă la începutul 
secolului XIX, istoria ei a devenit obiect de interes în lumea monahală, iar în 
ultimii ani capătă un tot mai mare interes științifi c. 

În prezent, Mănăstirea Frumoasa este un centru monastic, cunoscut și prin 
valorile sale cărturărești, adunate în fondurile sale pe parcursul a două seco-
le, prin contribuția mai multor personalități. Cunoașterea activității acestui 
așezământ va aduce noi dezvăluiri din istoria Basarabiei. 

Studierea mănăstirii a fost făcută prin contribuția lui V. Kurdinovski, V. 
Puiu, Dumitru Micșunescu, Paul Mihail, M. Păcurariu, M. Sadoveanu, A. Sâr-
bu, A. Sava3. De asemenea, un aport considerabil au adus cercetările lui N. 
Murzakevici, A. Zașciuk, M. Ganitzki, P. Constantinescu-Iași, Alexandru Da-
vid, precum și ale arhimandritului Ambrozie Munteanu și egumenei Benedic-
ta de la această mănăstire. 

O contribuție semnifi cativă a științei istorice este apariția, în anul 2013, a 
lucrării enciclopedice Mănăstiri și schituri din Republica Moldova: studii en-
ciclopedice, în care un loc aparte este consacrat istoriei Mănăstirii Frumoasa: 
comunitatea monahală, domeniul mănăstirii, biblioteca, instituțiile cultural-
educative, icoanele și inventarul liturgic4.

Istoria Mănăstirii Frumoasa, după Visarion Puiu, începe la 1804, când ță-

2  Nicolae Popovschi, Istoria bisericii din Basarabia în veacul al XIX-lea sub ruși. Din negura 
trecutului crîmpee de amintiri, Chișinău: Muzeum, 2000, p. 6.

3  Arhimandritul Ambrozie Munteanu, egumena Benedicta, Sfânta Mănăstire Frumoasa, 
Chișinău, 2008, p. 11.

4  Andrei Eșanu (coord.) et al., Mănăstiri și schituri din Republica Moldova: studii enciclopedi-
ce, Chișinău, 2013. 

Biserica de vară a Mănăstirii Frumoasa
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ranul răzeș Efrem Iurcu din satul Onișcani (care a devenit mai târziu monahul 
Eft imie) a oferit unor călugări moșia sa, situată în poiana numită „Frumușica”, 
pentru a construi aici, împreună cu alți țărani răzeși, o biserică de lemn5. Bi-
serica a fost construită de către un meșter pe nume Ignat din satul Bravicea, 
care s-a angajat printr-un contract încheiat la 18 mai 1808 să construiască o 
mănăstire pe Valea Țigăncii – depresiune la o distanță de 1 km de mănăstire. 
Aceasta a fost înălțată din lemnul stejarilor tăiați nu departe de actuala biserică 
de piatră, spre răsărit6. 

V. Kurdinovski, referindu-se la istoria de o sută de ani a Mănăstirii Fru-
moasa, a indicat întemeierea acestei mănăstiri la 1806, când a avut loc sfi nțirea 
locului, unde urma să fi e înălțată biserica mănăstirii. Cu toate acestea, actul 
de donație a moșiei lui Efrem Iurcu datează din 10 mai 1807, iar la 10 iunie al 
aceluiași an a fost întocmit un alt act de donație (alt zapis), prin care „43 de 
răzeși de pe moșia satului Bravicea, de pe pârâul Cula și de pe pârâul Ichel, 
din ținutul Orheiului, fi ind îndemnați de dragostea dumnezeiască”, au dat lui 
Efrem Iurcu, Grigoraș Sîpoteanu, Antohie Sîpoteanu și Ioniță Iurcu pământ 
„spre a faci un schit în poiană, pe moșia Bravicea, ce este despre Ichel, în partea 
de sus întru cinstea Adormirii Preasfi ntei de Dumnezeu Născătoarei și Pururea 
Fecioarei Mării, spre pomenirea tuturor celor din vechi răposați moși, părinți 
și maici, frați și surori și tot neamul…”7. Inițial schitul era numit Frumușica, de 
la numele acestei poiene din mijlocul pădurii, care se întindea pe locul actualei 
mănăstiri. Acest nume s-a păstrat până la sfârșitul secolului XIX, când el a în-
ceput să fi e înlocuit treptat cu numele de Mănăstirea Frumoasa. 

Cercetările atestă că în anul 1813 mitropolitul Chișinăului și Hotinului, Ga-
vriil Bănulescu-Bodoni, i-a acordat statut de mănăstire. În 1852, aici a fost 
zidită biserica de piatră cu hramul Adormirea Maicii Domnului, care în anul 
1946 a fost închisă și demolată din ordinul autorităților sovietice. Mănăstirea 
a fost fuzionată cu cea din satul Nicolăeuca (Hirova), iar o parte din călugărițe 
s-a stabilit acolo8. 

După o scurtă perioadă de redeschidere, în 1954 a fost iar închisă: „…La 
început a fost alungat din biserică părintele Arcadie Stratan, în vârstă de 72 
ani. Apoi au fost date jos clopotele din turla clopotniței. Cel mai mare din ele 
cântărea aproximativ o tonă. Bătrânii satului Frumoasa spun că clopotele au 
fost transportate la o biserică din Belarus. Clopotnița și turla bisericii au fost 
dărâmate, fi ind remorcate de un tractor. Tot în acele zile a fost demolată și arca 
porților principale ale mănăstirii”9.
5  Arhimandritul Ambrozie Munteanu, egumena Benedicta, Sfânta Mănăstire Frumoasa, p. 11.
6  Ibidem, p. 14.
7  Ibidem, p. 15.
8  Igor Cereteu, „Cărți vechi bisericești din biblioteca mănăstirii Frumoasa”, Magazin bibliolo-

gic, nr. 1, 2013.
9  Arhimandritul Ambrozie Munteanu, egumena Benedicta, Sfânta Mănăstire Frumoasa, p. 

44.
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În perioada sovietică, în incinta mănăstirii au fost organizate mai multe 
instituții civile: orfelinat (1946-1965); școală pentru copii surdo-muți (1965-
1973); penitenciar pentru minore (1973-1986); școală-internat pentru copii 
alienați mintal (1986-1994)10. 

Mănăstirea a fost redeschisă ca așezământ monahal la 24 august 1994, prin 
contribuția directă a ieromonahului Vasile Ciobanu, pe atunci duhovnicul Mă-
năstirii Răciula11. În prezent ea este mănăstire de maici. În anul 2005 a fost des-
chis muzeul mănăstirii și atelierul de manufactură12. Despre materialele expuse 
în muzeu am afl at de la maica Andreea, care cu mare bunăvoință ne-a relatat și 
despre organizarea școlii de pictură pe sticlă pentru copii. Astfel, mănăstirea își 
îndeplinește în continuare misiunea implicită de centru cultural-educațional.

Una din problemele fundamentale în cercetarea valorilor istorice ale Mă-
năstirii Frumoasa sunt cărțile, adunate pe parcursul timpului și expuse în 
muzeul acestui așezământ. În Catalogul cărții vechi și moderne românești au 
fost identifi cate, în fonduri de biblioteci și muzee din Chișinău, trei cărți care 
au aparținut Mănăstirii Frumoasa: Ceaslov (Dubăsari: Tipografi a lui Mihail 
Strilbițki, 1794), Cuvinte de ascultare (Tipografi a Mănăstirii Neamț, 1817) și 
Liturghie (Chișinău: Tipografi a Duhovnicească, 1859)13. Mănăstirea Frumoasa 
a avut o bogată bibliotecă de manuscrise și cărți tipărite. În anul 2012 cerce-
tătorul Igor Cereteu a identifi cat 112 cărți care s-au afl at în biblioteca mănăs-
tirii în diferite perioade, însă în prezent doar 17 din ele se afl ă în mănăstire14. 
Cereteu menționează că multe din aceste cărți au dispărut fără urmă, altele au 
fost distruse și nu sunt înregistrate în condici, de aceea lista cărților semnalate 
în biblioteca Mănăstirii Frumoasa în diferite perioade, altădată proprietate a 
acestei mănăstiri, nu este completă: Târgoviște (1), Snagov (1), București (18), 
Iași (13), Râmnic (4), Dubăsari (1), Buda (2), Mănăstirea Neamț (41), Brașov 
(1), Chișinău (22), Sankt Petersburg (1), Buzău (4), Sibiu (1), Lvov (1), Mos-
cova (1), Manuscrise (2). Analizând valorile bibliofi le din bibliotecă, Igor Ce-
reteu a constatat o singură carte care, prin însemnări, a aparținut Mănăstirii 
Frumoasa: Viețile sfi nților pe luna octombrie (Mănăstirea Neamț, 1809). 

În prezent, în muzeul mănăstirii se afl ă în expoziție permanentă următoa-
rele tipărituri15:

1. Ceaslov (Iași: Tipografi a Mitropoliei, 1763) 
2.  Antologhion (București: Tipografi a Mitropoliei, 1786) 

10  Ibidem, p. 42.
11  Ibidem, p. 46.
12  Ibidem, p.52.
13  Igor Cereteu, Cartea românească veche și modernă în fonduri din Chișinău. Catalog, cuvânt-

înainte de prof. univ. dr. Iacob Mârza, Iași: Tipo Moldova, 2011, nr. 233, p. 125; nr. 446, 
p. 178; nr. 872, p. 288.

14 Idem, „Cărți vechi bisericești din biblioteca mănăstirii Frumoasa”, Magazin bibliologic, 
nr. 1, 2013.

15 Ibidem.
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3.  Ceaslov (Iași: Tipografi a Mitropoliei, 1797) 
4.  Viețile sfi nților pe luna octombrie (Tipografi a Mănăstirii Neamț, 1809)
5.  Catavasier (Buda: Tipografi a Universității, 1818) 
6.  Psaltire (Chișinău: Tipografi a Exarhicească, 1818)
7.  Biblia (Sankt Petersburg: Tipografi a lui Nic. Grecia, 1819)
8.  Minei de obște (Chișinău: Tipografi a Exarhicească, 1819)
9.   Evanghelie (Tipografi a Mănăstirii Neamț, 1821)
10.  Apanthisma (Tipografi a Mănăstirii Neamț, 1827) 
11.  Liturghie (Chișinău: Tipografi a Duhovnicească, 1837)
12.  Rânduiala tunderii chipului monahicesc (București: Tipografi a lui 

Eliade, 1842) 
13.  Agapie Criteanul, Aghioritul, Minunile Maicii Domnului (Tipografi a 

Mănăstirii Neamț, 1847)
14.  Apostol (Tipografi a Mănăstirii Neamț, 1851)
15.  Minei pe luna martie (Sibiu: Tipografi a Episcopiei, 1853)
16.  Carte de rugăciuni pentru mireni (Chișinău: Tipografi a Eparhială, 

1909).

Mănăstirea Frumoasa reprezintă o valoare inestimabilă din patrimoniul 
cultural-istoric și cărturăresc din întregul spațiu românesc. Prin valorifi carea 
tezaurului bibliofi l, iconografi c, prin scoaterea în evidență a personalităților 
care și-au adus aportul la consolidarea creștinismului, la răspândirea științei 
de carte se va întregi o pagină importantă din istoria bisericii din Basarabia.

 

 Minei pe luna martie 
(Sibiu, 1853)

Apostol (Măn. Neamț, 1851)
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ÎNCHIDEREA BISERICILOR ȘI MĂNĂSTIRILOR DIN RSSM
ÎN ANII 1958-1960 CA ACȚIUNE POLITICĂ ANTIRELIGIOASĂ 

PROMOVATĂ DE N. HRUȘCIOV
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Summary
With the death of Stalin, in the Soviet republics start a sharp rise of requests to open 

long ago closed churches. Th is phenomenon was related to religious enthusiasm, revival 
tendency, interest in religion. Religious policy of the Soviet state to the faithful of Moldo-
va has become a „new political context.”

Moldovan of church representatives’ reaction was immediate. Moldovan party 
organs begin a counteroff ensive on the whole „anti-religious front” but, however, al-
though some of the population was forced to abandon the faith, the belief in God 
survived the ordeal communist.

Key words: Propaganda, churches, thaw, liquidation, closure, fusion, atheism.

După moartea lui Stalin în majoritatea republicilor sovietice începe o 
creștere bruscă a cererilor pentru deschiderea bisericilor demult închise. Acest 
fenomen era legat de entuziasmul religios, de tendința renașterii, de intere-
sul față de religie. Politica bisericească a statului sovietic față de credincioșii 
din Moldova a căpătat un „nou context politic”. La 10 noiembrie 1954 CC al 
PCUS a emis hotărârea „Despre greșelile propagandei antireligioase împotriva 
populației”, care a fost considerată drept o retragere temporară a lui N. Hrușciov 
de la cursul aspru față de biserică, pornit în iulie 1954 prin „Declarația despre 
neajunsurile în propaganda ateistă și măsurile de îmbunătățire a ei”, renunțând 
temporar la principiul leninist „fără Dumnezeu” pentru „timpuri mai bune”.

Reacția fețelor bisericești din Moldova a fost imediată. Administrato-
rul eparhiei Chișinăului și a Moldovei, Nectarii, preotul bisericii Troițk din 
Chișinău, Malai, au concretizat că această hotărâre este actuală și foarte bine-
venită, deoarece propaganda ateistă va avea o bază științifi că și nu va avea un 
caracter antireligios1.

Una dintre formele de demonstrare a entuziasmului religios al populației a 
fost restaurarea crucilor la intersecțiile de drumuri, la fântâni, tradiție specifi că 
Moldovei. La consolidarea poziției creștinismului în Moldova a contribuit și 
1  V. Pasat, Православие в Молдавии. Власть, церковь, верующие. Vol. 2. 1953-1960, Mos-

cova, 2010, p. 49.
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creșterea bunăstării economice a mănăstirilor, unde erau concentrate majori-
tatea activităților religioase. La marile sărbători religioase bisericile mănăstiri-
lor erau arhipline, veneau enoriași din toate colțurile Moldovei și din Ucraina. 
„La aceste sărbători participau mii de credincioși. Ei nu ieșeau la lucru, se or-
ganizau târguri, unde se vindeau icoane, cruciulițe, lumânări, fructe, legume, 
băuturi”2.

Reacția reprezentanților organelor de partid a fost promptă: ei numeau 
aceste sărbători „stări excepționale” a republicii. Se menționa că „în aceste zile 
de sărbători religioase toți activiștii, comsomoliștii, membrii de partid se îm-
brăcau în cele mai bune costume și se veseleau. Ceea ce nu întotdeauna se făcea 
în timpul sărbătorilor revoluționare”3.

În 20 iunie 1957 arhiepiscopul de Chișinău Nectariu semnează o adresare 
(nr. 693) mitropolitului Colomnei Nicolai, unde anunță despre reorganizarea 
mănăstirii de maici din Saharna și aducerea în locul lor a călugărilor din Mă-
năstirea Valaam (refugiați de pe insula Valaam în 1939, odată cu începutul 
războiului între URSS și Finlanda). Mănăstirea din Saharna, la 26.04.1958 este 
reorganizată în casă de copii cu retard mintal avansat.

În perioada de „dezgheț” hrușciovist, în politica sovietică față de biserica 
și mănăstirile din Moldova are loc o nouă redirecționare, care s-a transformat 
într-o ofensivă totală împotriva religiei. Perioada anilor 1958-1960, însoțită 
de acțiuni antireligioase, antibisericești, de revenirea la metodele staliniste, se 
deosebea foarte mult de perioada precedentă a relațiilor bisericii cu statul prin 
aceea că regimul venit în locul celui stalinist a promovat o politică antireligioa-
să mai „aspră” și mai „războinică”. 

Organele de partid din RSSM încep o contraofensivă pe întregul „front an-
tireligios”. În toate documentele de partid se nota că „în ultimul timp slujito-
rii de cult tot mai mult și mai mult își intensifi că acțiunile în scopul întăririi 
infl uenței bisericii în rândurile credincioșilor”4. Ca acțiune de răspuns, secțiile 
de agitație antireligioasă, în scrisorile lor din 5 august 1958 și 4 octombrie 1958, 
„vin cu inițiativa de a limita activitatea religioasă a bisericilor, mănăstirilor și 
confesiunilor, de a ridica impozitul mănăstirilor și a direcțiilor eparhiale sau 
de a lipsi de drepturi juridice organele bisericești și organizațiile religioase”5.

Apariția acestor documente de partid cu genericul „Despre neajunsurile 
propagandei științifi co-ateistice” pentru conducerea RSSM a fost ca un ordin 
de atac. Cercul larg de lucrători de partid, sindicate, comsomol, forțe de or-
dine (miliția, procuratura) începe războiul cu „rămășițele” religioase. Țintele 
principale ale atacului asupra ortodoxiei în RSSM au devenit mănăstirile. În 
Hotărârea Comitetului pentru problemele bisericești din ianuarie 1958, pt. 11, 
2  Ibidem, p. 59.
3  Ibidem.
4  V. Pasat, Православие в Молдавии, p. 340.
5  Ibidem, p. 355.
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scria: „Urgent, timp de 2 luni, de verifi cat în ce măsură unele mănăstiri încal-
că legea despre folosirea muncii cu ziua (năimită), de înstrăinat de la mănăs-
tiri surplusurile de pământ, de ridicat impozitul pe venit, de mărit amenzile, 
de ridicat arenda pentru folosirea localurilor monahale, de a limita numărul 
băieților și fetelor minore până la 18 ani ce urmau să fi e educați sau să locuias-
că pe teritoriul mănăstirilor, de a interzice folosirea brațelor de muncă ce nu 
făceau parte din categoria călugărilor”6.

În ianuarie 1959 problema închiderii mănăstirilor în Moldova a fost pusă în 
discuție la Biroul CC al PCM, unde s-a constatat că lucrurile stau „prost” și „se 
mișcă foarte încet”. S-a decis că „trebuie de urgentat micșorarea numărului de 
mănăstiri (fără cifre concrete), cu o lichidare în perspectivă a tuturor mănăs-
tirilor”. Mai apoi, în martie 1959, cineva „și-a adus aminte ”că trebuiau închise 
nu 8-9, ci 11 mănăstiri, fi ind lăsate să activeze doar două mănăstiri de călugări 
(Dobruja și Hârbovăț) și una de maici (Japca). Mănăstirile închise erau trans-
formate în case de odihnă, spitale, sanatorii pentru bolnavi de tuberculoză, 
cămine culturale, azile pentru copii orfani”7. „Curatorii” din Moscova nu au 
susținut această inițiativă și au fost de acord să fi e închise 7 din 14 mănăstiri: 
din 7 mănăstiri de călugări de închis 2 (Suruceni și Pricipeni), transferându-i 
pe călugări în celelalte 5 mănăstiri; din 7 mănăstiri de călugărițe de lichidat 5, 
cu transferul maicilor în cele 2 mănăstiri de călugărițe ce au rămas.

Este interesant faptul că organele centrale din Moscova evitau să folosească 
termenele „lichidare”, „închidere”, „comasare”. În schimb, „partiinicii” moldo-
veni foloseau acești termeni cu mare plăcere și planifi cau să închidă mai multe 
mănăstiri decât propunea Centrul și în termene cât mai scurte: dacă Mosco-
va propunea să se micșoreze numărul mănăstirilor treptat pe parcursul anilor 
1959-1960, atunci Sovietul Miniștrilor din RSSM, prin hotărârea sa nr. 522 din 
5 iunie 1959, a încheiat „acest proces înainte de termen – martie 1960”. La 3 
iulie 1959, din Moldova la Moscova a fost trimisă o scrisoare care anunța că 4 
mănăstiri – 2 pentru femei (Hirova, Vărzărești) și 2 pentru bărbați (Suruceni, 
Țigănești) – au fost închise.

Politica închiderii mănăstirilor din RSSM era bazată atât pe resursele admi-
nistrative, cât și pe folosirea autorității personale a ierarhilor. De exemplu, ar-
hiereul Nectariu considera mănăstirile de maici ceva în plus, iar cele de călugă-
ri – un cuib de opoziționari, al lui personal și ale Patriarhiei. El și alți superiori 
ai eparhiei, fi ind sub controlul KGB-ului, au accelerat procesul de închidere, 
dându-i un caracter organizat.

Paralel cu campania de închidere a mănăstirilor, puterea începe atacurile 
fi scale asupra bisericilor, care aveau drept scop lichidarea tuturor formelor de 
activitate bisericească. Încep să fi e ridicate prețurile la lumânări și sunt mărite 

6  Ibidem, p. 503.
7  Ibidem, p. 523.
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impozitele. Hotărârea din 16.01.1959 a fost adusă la cunoștința eparhiilor ca 
ceva ce a fost decis mult mai înainte, ceea ce a făcut ca bisericile să fi e deja 
datornice față de stat. Paralel sunt supuse impozitelor activitățile preoților, 
activiștilor bisericești, iar meșterilor care efectuau lucrări de construcții sau de 
restaurare a bisericilor li s-a mărit foarte mult impozitul pe venit8.

Încep presiunile asupra membrilor PC și comsomoliștilor, asupra funcțio-
narilor de stat, care manifestau loialitate față de biserică. Fiind impuși, preșe-
dinții sovietelor sătești declanșează o nouă campanie antibisericească: se con-
fi scau cheile de la biserici, nu permiteau să se bată clopotele, să se facă slujbe 
de înmormântare la cimitire sau alte tradiții religioase acasă, să se organizeze 
slujbe în zilele de lucru, în afară de Sf. Sărbători de Paști. Nu se permitea co-
lectarea de bani pentru reparația bisericilor, era interzisă cununia membrilor 
de partid și botezul copiilor lor, a început scoaterea crucilor de la intersecții, 
fântâni, erau furate crucile, clopotele, icoanele din biserici. Ca exemplu pot fi  
aduse cazurile din Muncești, Bâc, Otovasca (Chișinău). În noaptea de Crăciun, 
în bisericile din aceste sate au venit civili însoțiți de milițienii de sector, care 
sub amenințarea armelor au luat crucile bisericești9.

O politică agresivă împotriva slujitorilor de cult o ducea KGB-ul și procu-
ratura. Unii preoți au fost arestați, fi indu-le fabricate dosare penale, împotri-
va altora se adunau materiale compromițătoare, alții erau impuși să renunțe 
la profesie, iar alții erau racolați ca agenți ai KGB. Tinerilor le era interzis să 
învețe în seminarii. Călugării care duceau slujbe în biserici au fost reîntorși în 
mănăstiri, iar bisericile respective închise.

Începe procedura jefuirii complexelor bisericești și monahale. La 23 iunie 
1959, în urma tentativei de a scoate atributica bisericească din mănăstirea de 
femei Răciula, au izbucnit proteste în masă. Pentru a calma acțiunile de pro-
test, autoritățile au chemat procurorul și șeful miliției raionale. Însă enoriașii 
erau atât de hotărâți în acțiuni, încât ofi cialii au fost nevoiți să părăsească mă-
năstirea10. Locuitorii satului Răciula și-au apărat mănăstirea și biserica timp de 
nouă zile. Au fost arestați stareța mănăstirii și opt bărbați locuitori ai satului 
Răciula. Toți au fost condamnați la diferite termene de detenție11.

În anii 1959-1960 administrația de toate nivelele din RSSM continuă presi-
unea administrativă asupra fețelor bisericești și enoriașilor. Începând cu luna 
mai 1959, au fost închise 159 de biserici, 60 de biserici nefuncționale au fost fo-
losite ca centre culturale sau gospodărești, altele au fost demolate sau utilizate 
ca depozite pentru chimicale. Numărul preoților s-a micșorat de la 380 la 327.

Toate aceste activități și alte acțiuni administrative antireligioase au dus 
la consolidarea rândurilor credincioșilor din RSSM. Acest lucru i-a pus în 
8  V. Pasat, Православие в Молдавии, p. 573.
9  Ibidem, p. 652.
10  ANRM, F. 2848, inv. 2, d. 317, f. 70.
11  Ibidem.
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gardă pe conducătorii bisericii din Centru (Moscova). Reacția Moscovei 
a fost promptă: prin Hotărârea CC al PCUS din 13 ianuarie 1960 protestele 
credincioșilor și fețelor bisericești au fost echivalate cu „acțiuni antisovietice”. 
Ca urmare a acestei hotărâri, preoții erau lipsiți de dreptul de a-și practica 
meseria și erau trași la răspundere. Astfel, preotul Tatarciuc-Tataru din Otaci 
a fost lipsit de dreptul de a ține servicii divine în satele învecinate, ceea ce i-a 
făcut pe locuitori să frecventeze bisericile din Mogilău12.

În primele luni ale anului 1960, prin eforturile comune întreprinse de or-
ganele de partid, de stat și serviciile speciale a fost dată o lovitură distrugă-
toare infrastructurii bisericești din Moldova: închiderea mănăstirilor și bise-
ricilor, retragerea drepturilor de a ofi cia slujbe, obstacole instituite în calea 
învățământului teologic pentru pregătirea clerului.

Constatăm că politica ateistă aplicată de Partidul Comunist în RSSM s-a 
soldat cu anumite „rezultate”. O parte din populație a fost nevoită să se dezică 
de credință, a fost schimbată componența etnică a clerului, însă credința în 
Dumnezeu a supraviețuit calvarului comunist.
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Summary
Th e monumentalist policy of the Soviet state left  a legacy, which is represented in 

the capital of a large number of sculptures. Aft er 1991 the post-Soviet society’s attitude 
towards the monuments of that period is not unambiguous. But it is undeniably one 
of the most important tasks that has to be done in the fi eld of culture is the preserva-
tion and safeguarding of cultural heritage of the country. Transition periods in his-
tory are oft en accompanied by destruction of cultural potential, its degradation and 
demolition. To avoid adverse consequences, it is necessary to know the historical and 
cultural context in which the phenomenon of Soviet culture was born and evolved. 
Th at’s why it is necessary to appreciate the heritage of that period, and to conclude, 
if we possess the typological objects, which are not of historical and cultural interest 
and can not be assigned as valuable for the development of tourism in our country or 
have something valuable. 

Keywords: monument, monumental, monumentalism, monumentalist, monu-
mentalist policy, cultural legacy (heritage), soviet culture, totalitarianism, national 
culture, totalitarian culture.

După anul 1991, atitudinea societăţii faţă de monumentele perioadei sovie-
tice nu este univocă. Dar, este indiscutabil că una dintre cele mai importante 
sarcini din domeniul culturii este păstrarea și protejarea patrimoniului cultu-
ral al ţării. 

Perioadele de tranziție în istorie sunt deseori însoţite de distrugerea sau 
degradarea patrimoniului mobil și imobil. Pentru a evita consecinţele nefavo-
rabile, este necesar să cunoaștem contextul istorico-cultural în care s-a născut 
și a evoluat fenomenul culturii sovietice, să apreciem patrimoniul perioadei re-
spective sau să concluzionăm că avem numai piese tipologice, care nu prezintă 
niciun interes istorico-cultural și nu pot fi  considerate ca fi ind preţioase pentru 
dezvoltarea turismului în ţara noastră. 

Din punctul nostru de vedere, subiectul acesta trebuie studiat profund în 
mai multe domenii: știinţifi c, cultural, juridic. Este complicat să apreciezi va-
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loarea artei, evenimentelor etc., atunci când trăiești în epoca respectivă. Cer-
cetarea subiectului presupune că generaţia contemporană va fi  capabilă să va-
lorifi ce moștenirea postsovietică în cadrul perspectivei pentru urmașii noștri.

În scopul acesta este necesar să examinăm monumentele Chișinăului din 
perioada sovietică ca refl ectare a politicii monumentalistice a URSS, să eviden-
ţiem trăsăturile caracteristice ale epocii, să clasifi căm monumentele istorice și 
să le caracterizăm. Lucrul acesta ne va permite să determinăm politica promo-
vată în Republica Moldova referitor la monumentele perioadei sovietice. Este 
foarte importantă viziunea societăţii civile cu privire la destinul monumente-
lor perioadei sovietice: de pe poziţia zilei de azi, dar și în perspectivă.

Politica statului sovietic în vederea edifi cării monumentelor a fost o parte 
componentă a politicii culturale. Scopul ei principal a fost educarea cetăţeanu-
lui conștiincios, fără iniţiativă proprie. Fenomenul totalitarismului este studiat 
încă insufi cient, la fel și tipul culturii sale (inclusiv politica monumentalistică) 
și omul „nou”, care este produsul sistemului. Începând cu sfârșitul anilor ’80, 
subiectul acesta a captat atenţia societăţii civile. După anul 1991, când colosul 
totalitar, cunoscut ca URSS, a dispărut de pe harta lumii, a dispărut și tabu-ul 
de a critica sistemul. 

G. Orwell, F. Haiek, B. Forest, J. Johnson, K. Gadnelev, N. Zagladin, A. Sa-
harov, E. Starikov, V. Cozma analizează fenomenul culturii totalitare. Putem 
menţiona că la capitolul acesta nu sunt contradicţii esenţiale, fi indcă, odată cu 
sfârșitul opoziţiei în lumea bilaterală, adevărul a devenit comun. 

Politica monumentalistică a statelor postsovietice, în general, și a Republicii 
Moldova, în particular, diferă de politica monumentalistică a URSS. Societatea 
civilă din Republica Moldova nu are o atitudine univocă faţă de monumen-
tele sovietice. Aceasta se explică prin specifi cul istoric al societăţii, memoria 
sa colectivă și situația geopolitică a ţării. Soarta monumentelor perioadei re-
spective se hotărăște din punct de vedere al perspectivei istorice. Din aceste 
considerente, trebuie să ne conducem de raţiune, și nu de emoţii. Pe de o parte, 
monumentele respective aparţin trecutului apropiat: oamenii ţin minte mo-
numentele sovietice, dar nimic nu este mai trecător și mai schimbător decât 
memoria colectivă. Monumentele sovietice sunt apreciate deseori ca simboluri 
ale capitalei (monumentul lui G. Kotovski, al lui S. Lazo, Memorialul Gloriei 
Militare etc.), ceea ce ne duce la paradoxul coexistenţei statului democratic cu 
simbolica totalitară. 

Sunt monumente, deja, pe care le găsim numai în enciclopedii și albume 
ale perioadei sovietice. Numele autorilor unora din ele nu sunt cunoscute, de-
oarece nu s-a păstrat nicio informaţie. Dacă ne amintim că majoritatea au fost 
monumente tipizate, este foarte greu de a determina autorul. Deci, soarta mo-
numentelor sovietice care s-au păstrat este o problemă care trebuie rezolvată și 
cercetătorii noștri discută subiectul în cauză (a se vedea Materialele Conferinţei 
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Identităţile Chișinăului, 12-13 septembrie 2011, Chișinău, 2012,, unde și-au ex-
pus părerea S. Musteaţă, V. Ursu, L. Coadă, A. Crăciunescu, A. Corduneanu, S. 
Ciocanu, I. Ștefăniţă, etc.).

Este important de găsit soluții ale problemei din punct de vedere al diferitor 
grupuri ale societăţii civile (de ex. locuitori ai capitalei; locuitori din partea 
stângă a Nistrului). În scopul acesta e util de a realiza un sondaj în Chișinău și 
de a face interviuri cu cetăţeni din Transnistria și din alte ţări, în vederea cu-
noașterii poziţiei societăţii civile de pe malul stâng al Nistrului și preferinţele 
potenţialilor turiști din străinătate. Un sondaj de tipul acesta a fost realizat de 
noi în două grupe: cu vorbitorii de limbă română și cu vorbitori de limbă rusă. 
Faptul acesta este important, fi indcă anume limba maternă a individului este 
indiciul de bază al identifi cării de sine. Este necesar să cunoaștem punctele de 
vedere ale societăţii polare, ce ne vor permite să facem concluzii.

Societatea civilă contemporană numai pretinde a fi  democratică. De facto, 
ea continuă să trăiască perioada de tranziție. Memoria colectivă este puternică, 
este imposibil de a nega legile dezvoltării omului, în particular, și a societăţii, 
la general. Monumentele întotdeauna au prezentat un interes deosebit pentru 
autorităţi, fi indcă sunt o armă puternică, ce poate fi  folosită în lupta pentru 
mințile și sufl etele oamenilor. Conform piramidei lui A. Maslov, monumentele 
sunt atașate la vârful ei. Oamenii se gândesc, în primul rând, la nevoile lor 
materiale de bază, dar monumentele totuși joacă un rol foarte important în 
formarea identităţilor: chiar dacă lucrul acesta decurge subconștient, el este 
foarte puternic. 

Dacă vorbim concret despre arta monumentală în URSS, trebuie să consta-
tăm că rolul ei în formarea „omului sovietic” a fost substanțial. Când individu-
alitatea este strivită, valorile comune ale societăţii devin mai preţioase. Aceasta 
este legea pe care au servit-o monumentele respective. Cultura totalitară este 
un instrument al statului, care face tot posibilul pentru a înrădăcina în conști-
inţa maselor anumite scheme ideologice. 

Problema perspectivei coexistenţei simbolurilor totalitare în statul demo-
cratic se rezolvă în spaţiul postsovietic după diferite modele. Ţările Baltice au 
abordat subiectul în mod radical, eliberând străzile și piețele orașelor de mo-
numentele sovietice, care au fost demontate sau transferate din locuri publice. 
Belarus, Kârgâzstan, Uzbekistan nu au întreprins măsuri atât de radicale. În 
Republica Moldova, în regiunea transnistreană, monumentele respective au 
fost păstrate fără modifi cări: faptul acesta se explică prin poziția regimului se-
paratist, și nu prin atitudinea societăţii civile, pentru care simbolica respectivă 
nu prezintă o valoare în sine (cum au demonstrat interviurile cu locuitori din 
Transnistria). Pe malul drept al Nistrului, opinia publică s-a divizat. O parte 
din societate, care a fost dogmatizată în timpul regimului totalitar, luptă pen-
tru păstrarea monumentelor pe locurile unde ele au fost instalate în timpul 
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URSS. Altă parte a societății civile, care deja a acceptat valorile democratice, 
crede că e imposibil de menținut situaţia fără schimbări. Cum trebuie să pro-
cedeze autorităţile publice, ca interesul ambelor părţi să fi e respectat? 

Confl ictul constă și în faptul că cultura de masă totalitară este unifi cată, 
omogenizată. Ea se referă și la conţinutul de idei, și la forma artistică. Aceasta 
nu înseamnă că cultura totalitară nu a lăsat nimic preţios. Cu timpul, multe 
creații artistice, smulse din contextul totalitar, încep să se aprecieze în alt mod 
și continuă să trăiască viaţa proprie, transformându-se într-o parte a tradiţiei 
culturale naţionale. Chiar și lucrurile cele mai obișnuite se încadrează în istoria 
succesiunii generaţiilor și căpătă o semnifi caţie specială. Obiectele acestea ne 
ajută să înţelegem legătura cu trecutul, să stabilim un dialog cu el, să ne simţim 
ca o verigă în lanţul generaţiilor. Și, prin urmare, să îndeplinim necesitatea 
puternică și adesea inconștientă: să fi m siguri că neamul nostru continuă. Noi 
parcă creăm un fi r între generaţii, reamintim copiilor despre rădăcinile lor, le 
insufl ăm valorile pe care le preţuim singuri. Unele artefacte pot „aduna praf ” 
pe raft urile din spate ale istoriei. Ce ne face să observăm și să preţuim valoarea 
lor? Numai timpul determină ce este într-adevăr preţios și ce nu este. 

În istorie pot exista două tipuri de negare a patrimoniului și a experienţei 
generaţiilor anterioare. Îndepărtarea/distanțarea presupune păstrarea conţinu-
tului pozitiv al perioadei precedente, asimilarea realizărilor sale. Negarea totală 
vizează distrugerea trecutului. Numai „îndepărtarea”, așa cum arată experienţa 
istorică, servește dezvoltării societăţii, negarea duce la ruperea conexiunii între 
timpuri și generaţii. 

Pe de o parte, tineretul are dreptate când nu crede absolut în ideile de care 
s-a condus majoritatea din generaţia precedentă. Pe de altă parte, incompe-
tenţa și respingerea totală a valorilor strămoșilor este o greșeală, preţul căreia 
este exagerat de înalt. Evident, multe dintre problemele noastre au rădăcini în 
confl ictul dintre modul de gândire totalitar și creșterea tendinţelor pragmatice, 
pe care se bazează o viaţă stabilă și normală în comunitatea mondială. În ges-
tionarea monumentelor sovietice este logic să ne conducem de raţiune și prag-
matism, fi indcă monumentele respective, cum arată practica și sondajul social, 
pot fi  o sursă importantă pentru dezvoltarea turismului în ţara noastră.  
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Summary
Th e article gives an overview of the fi eld research according to existing bibliogra-

phic sources. Th e synthesis of the data gives a possibility to throw light on the issue of 
rural house through the prism of traditions, typology, structure and functions.
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Locuinţa tradiţională a fost supusă unui continuu proces de dezvoltare, sti-
mulat de permanentele aspiraţii ale oamenilor spre confort și spre frumos. În 
decursul timpului s-au produs nenumărate schimbări privind natura, tehnici-
le de construcţie, tipologia și obiceiurile legate de locuinţă. Evoluția acesteia 
refl ectă unul din cele mai relevante segmente ale dezvoltării civilizaţiei tra-
diţionale, fi ind un intermediar prin care se transmite experienţa generaţiilor 
vârstnice, normele de conduită etico-morală, școala de elaborare a creaţiilor 
autentice, credinţele și obiceiurile.

Semnifi caţia termenului de casă, ca spaţiu milenar al familiei, ca loc cen-
tral în gospodărie și ca loc al desfășurării activităţilor cotidiene și ceremoniale, 
trimite spre latinescul domus, care în traducere ar însemna adăpost1. Potrivit 
etnografului Ion Ghinoiu, casa este un adăpost al sufl etului2, construită antro-
pomorf după chipul și asemănarea celui care o locuiește, omul. Acoperișul, 
mai ales cel construit în patru ape, seamănă cu o căciulă pusă pe cap, camerele, 
echivalente trupului și, în sfârșit, temelia, sau picioarele înfi pte în pământ. Este 
un adăpost consacrat prin practici magice de întemeiere, unde vin prin naștere 
copiii, nepoţii și strănepoții și pleacă prin moarte părinţii, moșii și strămoșii3. 
Prin urmare, iscodirea adăposturilor sufl etului (trupul, haina, casa, satul, lu-
mea de aici) e metoda prin care îţi poţi face o primă impresie generală despre 
o persoană sau un popor. 
1  Steluţa Pârău, Lumină și culoare în amenajarea estetică a spaţiului ţărănesc tradiţional de 

locuit la români, Galaţi: Fundaţia Universitară „Dunărea de Jos”, 2001, pp. 23-24.
2  Ion Ghinoiu, Cărările sufl etului, București: Editura Etnologică, 2004, p. 87.
3  Ion Ghinoiu, Dicţionar. Mitologie română, București: Univers Enciclopedic, 2013, p. 64.
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Toposul sacru la care ne vom referi este casa, care pentru oameni nu este 
un spaţiu geometric, ci unul generator de valori spirituale, care, după Germina 
Comanici, e centrul consacrat proiecţiei reductive a cosmosului, fi ind tocmai 
receptacolul sacru al familiei4.

Conform cercetărilor de teren efectuate în spaţiul pruto-nistrean, drept lo-
cuinţă tradiţională, având un determinant context natural, economic, social și 
cultural, pot fi  considerate: locuinţele monocelulare, bicelulare și cu trei camere.

Locuinţa monocelulară (fi g. 1), rar întâlnită în spaţiul cercetat, este o încăpe-
re polifuncţională, reprezentând unul din tipurile primordiale de locuinţă per-
manentă, care a fost construită până în secolul XX5. În exemplare puţine poate 
fi  găsită și în prezent, fi ind în rolul de locuinţă părăsită sau cu funcționalitatea 
schimbată, dar care sumează în sine: vatra mare, cuptorul și hornul, plus ele-
mentele ei tradiţionale, ce ocupă un sfert din suprafaţa camerei: laiţele fi xa-
te de pereţi, masa, scaunele, lada de zestre și blidarul6. Toate acestea răspund 
cerinţelor primordiale ale vieţii oamenilor: apărarea de intemperii, încălzirea 
locatarilor și prepararea hranei. Textilele, puţine la număr, la fel ca întreg in-
ventarul, sunt nelipsite din această încăpere, fi ind reprezentate prin păretare 
întinse de-a lungul pereţilor pentru a proteja de răceală pe cei care dormeau pe 
laiţă; ștergare așezate la icoană (Marcu Maria, s. Drochia, r. Drochia, a.n. 1943) 
și la ferestre7; ţolurile ce acopereau spaţiul de pe cuptor; lăicerele de lână în-
vergată acoperind laiţele8; cu toată această simplitate și sobrietate, acest tip de 
locuinţă emana multă intimitate și căldură. Constituind mărturii etnografi ce 
de mare valoare documentară, au demonstrat nu numai menţinerea unei stări 
de sărăcie a ţăranului din epocile trecute, dar și puterea unor tradiţii, adânc 
înrădăcinate în viaţă. 

Din necesitatea practică de izolare a interiorului de intemperiile din exte-
rior, s-a realizat prima modifi care structurală a locuinţei monocelulare prin 
separarea unui spaţiu mic pentru protejarea intrării, numită tindă (Ţîbuleac 
Vera, s. Brăicău, r. Dondușeni, a.n. 1941), realizându-se astfel o formă de trece-
re spre casa cu una sau două încăperi, răspândită în toată Moldova9 din ambele 
părţi ale Prutului.

Locuinţa bicelulară avea o tindă rece, din care se intra în odaia de locuit, 
mult mai spaţioasă. În tindă era vatra și cuptorul. Pod nu exista. Soba se afl a în 
cameră, cam la mijlocul casei, iar după sobă se afl a un pat fi x cu picioare bătute 
4  Germina Comanici, „Vegetalul şi spaţiul habital”, Datina. Periodic constănţean de etnologie 

şi fapt cultural, anul XI, 31 iunie 2003.
5  Elena Florescu, Arhitectura populară din Zona Neamţ, București: Editura Etnologică, 2011, 

pp. 80-81.
6  Ibidem.
7  Elena Florescu, Ţesăturile populare de casă din Zona Neamţ, București: Editura Etnologică, 

2010, p. 77.
8  Maria Bâtcă, Dimensiunile spirituale ale Basarabiei, București: Libra, 1998, p. 111.
9  Florescu, Arhitectura populară din Zona Neamţ, p. 81.
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în pământ, avea deasupra o scândură. Culmea era deasupra patului unde locui-
torii ţineau hainele curate. Lada de lemn înfl orată cu zestrea se punea la capătul 
patului. Laiţele erau amplasate de-a lungul a doi pereţi. Blidarul, în colţ la ușă, 
se folosea la păstrat veselă, străchini, oale, linguri de lemn. Era un dulap închis 
înăuntru, iar deasupra avea raft uri, pe care puneau „blidele”. Icoana era în colţ 
la răsărit, oglinda între geamuri, perdele n-aveau. Măsuţa cu trei picioare o ţi-
neau în tindă, unde era și cuptorul de făcut pâine. Ușa o încuiau cu zăvor de fi er. 
Pentru deschis ușa ziua era o clampă, iar seara o încuiau cu zăvorul de lemn10 
(Fulea Maria, s. Zârnești, r. Cahul, a.n. 1934). În unele cazuri, toată jumătatea 
din spatele încăperii de locuit era ocupată de cuptorul cu vatră și budă alăturată 
(spaţiu de dormit), lângă care era amplasată o laiţă lată, o masă cu dulap (Rusu 
Ana, s. Schineni, r. Soroca, a.n. 1954) și războiul de ţesut amplasat vertical pe 
peretele lateral exterior11. Pentru a echilibra sobrietatea tuturor componentelor 
de interior, s-a simţit nevoia introducerii unor pete de lumină, materializate 
prin ștergarele de perete, faţa de masă, cadriluri, horboţele, scoarţe de lână și 
zestrea din lada de nuntă.

Tendinţa de descentralizare a funcţiilor încăperii originare a determinat 
apariţia spaţiilor cu funcţii specializate, la început în interiorul singurei ca-
mere existente, iar apoi – prin mărirea perimetrului casei – s-au separat întâi 
tinda și apoi cămara, generând casa cu trei încăperi.

Locuinţa cu două camere (planșa 2), planul „clasic” de locuinţă cu tindă 
centrală și două încăperi: cămara, sau odaia de locuit, unde se desfășura viaţa 
întregii familii, rezervată pentru traiul cotidian, odihnă și dormit, desfășurarea 
unor activităţi casnice diverse, începând cu prepararea hrănii și terminând cu 
cea de prelucrare a materialelor prime, și casa mare, sau casa curată, cel mai 
conservator spaţiu al locuinţei, fi ind prin excelenţă locul de primire a oaspe-
ţilor și de desfășurare a marilor evenimente ale vieţii de familie: botez, nuntă, 
înmormântare sau sărbători de peste an.

Tinda, aproape pătrată, ocupă cel mai mic spaţiu din casă, este rece, se intră 
direct de afară, protejând camerele de frig. În tindă se afl ă gura podului, care 
reprezintă o deschizătură de pătrundere în podul casei cu ajutorul unei scări 
mobile. Din tindă o ușă duce în casa mare, alta în cămara de locuit. Modul de 
organizare a interiorului are la bază mai multe elemente. Sistemul de încălzire 
și preparare a hrănii ocupă locul central în camera de locuit, făcând parte din 
categoria obiectelor fi xe ale interiorului. În cuptor se făcea focul o dată în săp-
tămână la copt pâine, la horn – zilnic. În jăraticul din vatra hornului se punea 
oala. Ceaunul cu mămăligă se scotea de pe jăratic și se instala pe chirostrii din 
fi er sau din tei pentru mestecatul cu melesteul. Hornul era construit în așa fel, 
încât se vedea afară prin el. Iarna îl astupau cu paie și haine să nu intre frigul în 

10  Emilia Pavel, Studii de etnografi e românească. Iași: Junimea, 1990, p. 17.
11  Bâtcă, Dimensiunile spirituale ale Basarabiei, p. 111.
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casă. Fiind considerat una din ieșirile din casă, hornul era protejat de icoana de 
horn. Spaţiul dintre horn și perete se numea cotruţă, unde se păstrau linguri, 
străchini etc. Cu timpul cuptorul de pâine a apărut și în bucătăria de vară, în 
locul căruia unii gospodari își construiesc o sobă oarbă12. În ciuda numeroase-
lor modifi cări din cadrul locuinţei, vatra casei rămâne a fi  în majoritatea cazu-
rilor, constituind una din dimensiunile contextuale, cu o diversifi cată valoare 
culturală; între foc și vatră existând o comunicare de semnifi caţie. Vatra este 
un spaţiu legat de marea comunitate a satului, dar și centrul casei, polarizând 
activitatea familiei, devenind spaţiul privilegiat al casei prin prezenţa focului, 
dar și sufl etul ei13. Și în acest caz avem laiţele, masa mică cu trei picioare, patul 
care se afl a lângă vatră, războiul de ţesut ocupând o porţiune mare din cămară 
și toate textilele care împodobeau casa, având fi ecare diferite funcţii. Cămara 
servește în același timp drept bucătărie, sufragerie, dormitor și loc de lucru în 
serile lungi de iarnă.

Casa mare ocupă cel mai mare spaţiu din interiorul locuinţei, aici se păstrau 
bunurile familiale, se primeau oaspeţii deosebiţi și se desfășurau sărbătorile de 
familie. Tot de aici era scos omul pe ultimul său drum. Mobilierul tradiţional 
din casa mare suma: patul din fundul casei, cu zestrea așezată la un capăt, un pat 
mic la peretele opus intrării, culmea cu hainele de sărbătoare atârnată deasupra 
patului cu zestre, sunducul în care se depozitau valuri de pânză și elemente de 
vestimentaţie. Mai târziu apar sofca, paturile cu spetează, crivaturile și divanu-
rile. Aici amintim cearșaful de perete, frumos ornamentat cu dantelă și cusături, 
sub care se păstrau hainele de sărbătoare. Masa este una din piesele principale 
ale casei curate, în jurul căreia se aduna, în cazuri ceremoniale, un neam întreg. 
Într-un colţ spre răsărit stau icoanele cele bune, dăruite la cununie, împodobite 
frumos cu prosoape, cruci de busuioc și spice de grâu14. Sub icoane se afl ă o po-
licioară, numită iconar15, pe care se ţine pomelnicul cu morţii și cu cei vii ai fa-
miliei și ai neamului, o prescură și o candela mereu aprinsă. Pe lângă pereţi sunt 
laiţe acoperite cu lăicere. Pe una din laiţe, la unul din capete se afl ă lada cu zestre 
și, deasupra ei, un teanc de covoare și perine. Sub laiţe se ţinea încălţămintea 
de sărbătoare. În casa mare dorm de obicei fetele cele mari, la care vine noaptea 
la fereastră câte un fl ăcău cu care stau de vorbă. Acesta este un drept al fetelor 
mari, la care și părinţii nu se împotrivesc. Casa mare se ţine într-o curăţenie și 
împodobire perfectă, de unde și denumirea de casă curată.

Locul de amplasare a ţesăturilor constituie un factor defi nitoriu în „sceno-
grafi a” interiorului tradiţional. Fără dispunerea adecvată a fi ecărei ţesături, în 

12  Maria Ciocanu, „Gospodăria satelor de pe malul Prutului”, in Diversitatea expresiilor cultu-
rale ale habitatului tradiţional, Chișinău: Cartdidact, 2007, p. 61.

13  Germina Comanici, Valori identitare româneşti, Bucureşti: Editura Etnologică, 2004, p. 103.
14  Gheorghe Madan, Moștenire, vol. II, Chișinău: Știinţa, 2011, pp. 208-209.
15  Iulia Bejan-Volc, Femeile din comunităţile rurale. Tendinţe și afi rmări, Chișinău: Rotaprint, 

2000, p. 93.



Materialele Conferinței științifi ce, 27-28 septembrie 2013 113

parte, nu putem vorbi de acel „spectacol” pe care îl receptăm într-un spaţiu 
amenajat pentru locuit. O dată în plus, prin realizarea cu un simţ artistic de-
osebit a acestei amplasări, se relevă acea îmbinare între funcţional și estetic16. 
Bogăţia repertoriului, armonia, precizia și claritatea compoziţiei ţesăturilor re-
levă caracterul intertemporal și universal, consacrat și variabil prin relaţia de 
echivalenţă și generată de principiul repetiţiei17. Fantezia mereu proaspătă și 
deschisă spre noi combinaţii și căutări defi nește, și din acest punct de vedere, 
spaţiul cercetat, care rămâne într-un permanent dialog estetic-funcţional cu 
specifi cul românesc.

Locuinţa cu trei încăperi (planșa 3) este asemănătoare celei cu două încă-
peri, doar că de data aceasta în planimetria casei se adăugă cămăruţa (Ciubo-
tari Aurica, s. Drochia, r. Drochia, a.n. 1945) sau etacul (Lîsîi Iulia, s. Cinișăuţi, 
r. Rezina, a.n. 1936), în care se intra din tindă sau din cămară și era încălzită 
de la vatră, fi ind întrebuinţată zilnic mai mult pentru dormit. Prin urmare, 
în urma cercetărilor de teren, putem concluziona că amplifi carea planimetriei 
casei se face la fi ecare tip de casă prin modalităţi diverse, care se conturau în 
raport cu concepţia fi ecărui gospodar asupra funcţionalităţii.

Arhitectura de interior constituie o mărturie primordială privind aparte-
nenţa etniilor locale și continuitatea de locuire într-un teritoriu istoricește bine 
determinat. Interiorul casnic aduce o apreciabilă contribuţie la îmbogăţirea 
tezaurului patrimonial românesc, confi rmând, alături de alte aspecte, valoarea 
cu totul remarcabilă a civilizaţiei rurale tradiţionale18. 

Componentă majoră a culturii populare, arhitectura de interior se impune 
ca un depozitar de frumuseţe și înţelepciune, de echilibru și îndelungat spirit 
conservatorist, rezultat al unui străvechi proces de acumulări și chiar infl uenţe 
realizate și fi ltrate cu mult simţ artistic, al gustului pentru frumos al oamenilor 
acestor locuri. Legată strâns de arhitectură și impusă de tipologia planimetri-
că, organizarea interiorului a refl ectat realitatea fi ecărei epoci de unde rezultă 
încărcătura și caracterul de document etnocultural de primă importanţă.

Casa nouă reprezintă categoria de locuinţă păstrată până în prezent, ca-
racterizată printr-un salt calitativ al materialelor și tehnicilor de construcţie, 
al dimensiunilor și formelor, datorită creșterii nivelului de trai al sătenilor și 
a infl uenţei arhitecturii orășenești. Schimbarea materialelor de construcţie a 
înlesnit modifi cări esențiale în planul, relevanța, structura elementelor și orga-
nizarea interiorului locuinţei.

În ultimul sfert de veac, niciunul dintre fenomenele de cultură nu a suportat 

16  Steluţa Pârău, Lumină și culoare în amenajarea estetică a spaţiului ţărănesc tradiţional de 
locuit la români, Galaţi: Fundaţia Universitară „Dunărea de Jos”, 2001, pp. 153-154.

17  Steluţa Pârău, „Structuri compoziţionale în arta populară românească – între clasicism și ba-
roc”, Datina. Periodic constănţean de etnologie și fapt cultural, anul IX, 24 august 2001, p. 10.

18  Ala Movileanu, Constantin Pătrașcu, „Arta bucovineană: între tradiţie și modernism”, Da-
tina. Periodic constănţean de etnologie și fapt cultural, anul X, 24 iulie 2002, p. 21.
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acţiuni înnoitoare atât de intense precum locuinţa. Cauzele sunt cunoscute: 
schimbări profunde în sfera economică, sistemul de proprietate, viaţă socială și 
culturală, însăși concepţia asupra modului de trai, nivelul de viaţă, migraţia în 
masă a populaţiei peste hotare etc. Aceste elemente, în ansamblu, au creat con-
diţii necesare pentru construirea unui impresionant număr de locuinţe noi cu 
un șir de elemente arhitecturale detașate de tradiţie. Urmările acestor înnoiri, 
în plan etnografi c, sunt de-a dreptul spectaculoase, schimbând în mod sub-
stanţial înfăţișarea satului. Deși acest proces este în continuă intensitate, omul, 
inconștient, păstrează unele elemente specifi ce, potrivit cărora funcţionalitatea 
casei tradiţionale nu se pierde în favoarea celei moderne.
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Anexe:

Planșa 1. Locuinţă cu o încăpere, 
după Maria Bîtcă

Planșa 1. Locuinţă cu două încăperi, după 
Maria Bîtcă

Planșa 3. Locuinţă cu trei încăperi, după Elena Florescu
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urban population. Th e creation of new jobs in rural areas should be a priority direc-
tion of the national and local public administration thus, rural tourism practice can 
become an additional source of income for the rural population.
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According to BASA-Press information, Moldova is the only country in Eu-
rope with a small number of urban population and this number is continu-
ously decreasing. Every 15 years the urban population is reduced by 7%. Ac-
cordingly, the creation of new jobs in rural areas should be a priority direction 
of the national and local public administration.

Th e basis for the given research was the activity analysis of rural tourist 
complexes of the Republic of Moldova and local public administration in pro-
moting native villages and towns as tourist destinations. Rural development 
should be based on the interest and involvement of the local community be-
cause the latter knows residents’ problems and needs best of all, controls much 
of the resources – land, buildings, and local products – which is the basis of 
tourism development. Local people’s skills, traditions and knowledge are the 
main resources for development; community commitment is vital. Th ese ob-
jectives apply perfectly for rural tourism development in Moldova. 

Th us, rural tourism practice can become a way to solve the problem, an ad-
ditional source of income for the rural population, partially compensating the 
income decrease in the agricultural sector, a powerful factor for socio-cultural 
development of rural areas.

Why is rural tourism practice proposed as an alternative activity of the 
rural population instead of opening factories and plants or other production 
activities? 

Th ere are several reasons for this: fi rst, rural tourism is a cheap activity and 
a competitive segment of the market. Secondly, it is the most popular form of 
recreation in the world and its popularity is rapidly growing, being an alterna-
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tive to seaside tourism. Th irdly, the Republic of Moldova has a great need and 
there are all the necessary conditions for the rural tourism development here.

Prerequisites for the rural tourism development and promotion in the Re-
public of Moldova are:

1) Th e search for new forms of alternative cheap recreation intended de-
pending on the state of health as in the seaside and mountain tourism. Of 
course, this type of tourism corresponds to the trend mentioned above as well 
as tourist habits and awareness of a great number of countries and a holiday in 
rural areas, as it is known, off ers tourists an opportunity to learn more about 
one or another exotic tourist destination.

2) Th e prerequisite that isn’t less important for the development of rural 
tourism is the price aff ordable for many people who want to rest. Th ere is a 
need to create new forms of aff ordable recreation taking into consideration the 
existing trend to split the leaves, then the change of potential tourists’ fi nancial 
possibilities, due to the global economic crisis.

3) One of the fundamental prerequisites for the rural tourism development 
is the formation of a new culture to spend spare time together with the realiza-
tion of a possibility to get away from urban stress, to restore your health by stay-
ing in the fresh air, in the country, to go in for sports, to eat fresh and organic 
food, to be full of positive emotions due to the contact with the countryside.

Moldova has all the above listed prerequisites and despite the lack of moun-
tains and seaside, and low standards of living of the major part of its popu-
lation, the lack of diverse aff ordable forms of recreation and health recovery 
as well as awareness of their existence, we need to refocus our thoughts and 
search for new ways to organize tourism and recreation.

Th e results of the SWOT analysis presented below highlight the strengths 
and weaknesses of the tourism potential of the Republic of Moldova, which 
can be used to improve the situation related to the rural tourism development. 

STRENGTHS WEAKNESSES
-  natural resources of the republic;
-  a special tourist potential due to the 

preserved traditional cultural heritage;
-  the existence of the strategic framework 

for the sustainable tourism develop-
ment.

-  the tourism infrastructure that is 
poorly developed;

-  the republic is not known and pro-
moted;

-  the lack of a tourist information 
center and tourist signs.

OPPORTUNITIES HAZARDS
-  trends to develop Moldavian and inter-

national tourism;
-  the possibility to access structural 

funds;
-  the promotion of new travel agents.

-  the competition with other tou-
rist destinations, which are already 
known;

-  the stagnation of the economic de-
velopment at the local, regional and 
national level.
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An ideal solution can be rural tourism whose attractiveness is already expe-
rienced by some local entrepreneurs.

1) At the moment some rural tourist complexes have already appeared in 
the country, whose activity is based on the active integration of the local pop-
ulation to create the tourism product that off ers diverse entertainment and 
recreation programs with the original and contemporary design that meet all 
international requirements (actually, it is true only for few of them). 

2) Th e existence of landscape areas untouched by urbanization, which host 
various cultural events of the international interest: sports competitions, festi-
vals, concerts (Maria Biesu Invites, Martisor, etc.), contests, are implemented 
by some business agents which already reorient tourist fl ows to Moldova.

Th e Wine Festival itself proves Moldova’s attractiveness, stating the lack of 
accommodation in tourist accommodation structures. 

3) Specialized institutions that prepare new specialists for the tourism in-
dustry, where students are trained by highly qualifi ed teachers: the National 
Centre for Tourism Training, NATA, SAUM, AESM, PERSPECTIVA, FIUM, 
CCUM, improve the quality of services provided by business agents in the hos-
pitality fi eld. 

In spite of the above mentioned, Moldova has a problem of spending week-
ends, the lack of information about opportunities to rest in the country both 
for local and foreign tourists. 

Th e existence of these problems is explained by:
1) irrelevant orientation to the potential tourists’ demand; the singularity 

of the tourism product that is off ered;
2) the lack of adequate infrastructure;
3) poor positioning of the rural tourism product.

Th e use of geographic priorities of rural locations is an important component 
in the direction towards the tourism industry. It should be taken into account 
that tourism companies prefer to create transport routes through those villages 
whose communication ways correspond to the appropriate infrastructure.

It is known that a number of foreign tourists who arrive to the country are 
instructed that there is no drinking water in Moldova and they focus tourists’ 
attention on buying bottled water. Local authorities can help to establish outlets 
that will sell drinking water, parking lots, sanitary zones along tourist routes 
for buses that would correspond to international standards and the lack of 
which arises foreign tourists’ discontent. 

Th e rational use of ethnographic potential of the investigated rural areas is 
an acceptable and relatively expensive form of orientation towards the tourism 
industry. For example, ethnographic exhibitions organization, which can be 
coordinated with the time of tourists’ arrival, with the involvement of popular 
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craft smen and demonstration of their works and possibilities for tourists to 
participate.

An important moment which is in the jurisdiction of local authorities is their 
help to preserve and arrange yards, facades and spaces of old Moldavian houses 
that may be interesting for the tourists. Th ey can do it by visiting and seeing the 
traditional lifestyle of the local population, complying with a series of sanitary-
hygienic and legal formalities, organizing ethnic style lunches and dinners and 
using culinary traditions of rural areas.

It is quite eff ective to use agricultural arsenal in order to inform and enter-
tain visitors. Th ese may be riding horses, donkeys, visiting tours at local farms 
or well-groomed farmlands. Tourists can be invited to some agricultural plan-
tations where they can harvest fruit and vegetables for their own consumption 
or for some competitions, events, samplings and preparing a generous meal. 

On the one hand, it is an unusual way of rest and recreation for urban resi-
dents, on the other hand it will save money and farmers will be able to avoid ad-
ditional costs for harvest transportation and marketing.

Landscapes, forest areas, natural water resources can be used to organize ac-
tive recreational activities for tourists. Moldova’s corresponding landscapes with 
their constituents can serve as a basis for establishing ecological camps, which is 
profi table both for tourists who buy organic products from farmers and the local 
population, which is helped by members of the ecological camp and contributes 
to the preservation and arrangement of natural areas. 

Th e table below is an argument for the presence of necessary elements to es-
tablish such camps and ecological and rural tourism development.

 
Table 1. Reservations and Monuments in Moldova

Th e category Th e 
number

Th e share per 
type in % Th e area, ha Th e share per 

type in %
Scientifi c reservations 2 40.00 10819 55.83
Natural reservations 32 50.79 4505.4 56.25
Reservations 20 48.78 22652.4 66.23
Resource reservations 1 7.69 4 0.76
Multifunctional areas 15 46.87 414.7 40.25
Natural Monuments 44 33.85 750 25.80
Parks 4 35.00 11.275 9.04
Th e total 118 40.26 in FANP 39370.775 59.23 in FANP

 
National holidays with original customs and traditions, specifi c to one or an-

other rural area, generate a lot of interest by tourists and local authorities are 
fully responsible for the help in organizing and creating special tour packages 
connected with the established events.
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It is obvious that the fundamental component for rural tourism development 
is the creation of rural tourist complexes, which nowadays are few in Moldova.

However, the relative singularity of the off ered tourism product and its incor-
rect positioning has a negative impact on the effi  cient activity. Most rural tourist 
complexes presented in Moldova focus on tourists’ accommodation and food. 
Meanwhile, the key to the success of each unit operating in the fi eld of rural tour-
ism can become its specialization and recreation program focused on cultural 
and health holidays. Th us, it is suffi  cient to develop the concept of a resort and its 
program, expected inside the country for 2-3 days, each day with diff erent physi-
cal and emotional load and various types of entertainment.

Aft er placing the appropriate information on specialized sites of tourism 
enterprises, urban residents as potential tourists, starting for the weekend tour 
with their family, can go for a rest several times during the season and visit 
various tourist centers without repetition.

Th ese are just some ideas to show how any region can be focused on the tour-
ism industry with low expenses, to create new jobs in rural areas, to improve 
the socio-cultural aspect of rural areas, providing both local and foreign towns-
people with recreational activities in the country.
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Th e tourism sector of Moldova off ers new value of tourism areas, a specifi c 
form of tourism for our era, by organizing and unfolding it in less polluted 
areas and disturbed by urban activity, populated by traditional communities 
that meet diverse needs.

However, in Moldova the practice of an organized rural tourism began in 
2001, especially in the central region of the country. Th e market demand of 
rural tourism of Moldova is considered relatively weak, therefore the planning 
of some strategies of market entry and trading specifi c products, is vital and 
necessary.

Th e protection of rural tourism market has a certain specifi c character and 
is related to its elements:

- Th e tourist, as a customer, aims not only to purchase and to consume the 
common goods of the entire population, but also the individual needs, 
according to their own whims and expectations generated by the activi-
ties of this sector.

- Th e place of designing the off er, fall in with the consumption place and 
the place of formation of new demand.

- Th e tourist off er is perceived by the plaintiff  as an image that combines 
all information received directly or indirectly, of each component of the 
tourism potential.

- Th e seasonal nature of demand and tourism off er profoundly infl uences 
the overall activity of agents working in rural tourism, etc.

Based on all these considerations, the tourism market is loaded with risk 
factors that require extensive marketing and management studies.

To achieve this study, we used as a theoretical foundation, important papers, 
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studies and relevant information of domestic and foreign authors. Among the 
methods used in the study I enumerate the following: analytical, comparative, 
synthesis, induction, deduction.

Th ere are 1585 villages in Moldova, where live over 2,1031 billion people 
(58,7% of total population), a large part of which have a population between 
1000-2000 people, but which don’t have infrastructure and adequate social ser-
vices.

Compared to agriculture, which remains the main activity in rural areas, 
the rural tourism is an activity of complementarity and not an alternative or 
substitute for it. Th e rural tourism itself includes all types and forms of tourism 
and services present in regions of the country, being diversifi ed by the existing 
tourism potential. 

Th e biggest disadvantage of rural tourism of Moldova is the rudimentary 
infrastructure. Currently there are over 50 rural tourism structures in Mol-
dova, out of which only 17 are classifi ed and have a capacity of approximately 
342 rooms and 743 seats, of course except unclassifi ed tourist structures that 
would have a three times higher potential accommodation.

Th e traditional Moldavian hospitality is a specifi c feature of Moldavian 
peasant and may become an off er of rural tourism just by channeling the di-
rection of preparation of a rustic household to reach the level of a commercial 
off er.

Every householder should be helped and supported to obtain a certifi cate 
of classifi cation of tourist reception with functions of accommodation and 
food services from authorized body – Tourism Agency, in order to off er, for-
ward, tourist services and to be included in the data bank and in the national 
network of rural tourism.

Tourism Agency, together with non-governmental organizations in tour-
ism – ANTREC (National Association of Rural, Ecological and Cultural 
Tourism in Moldova), ANAT (National Association of Travel Agencies of 
Moldova), ADTM (Association of Tourism Development in Moldova) off ers 
management and technical structure necessary for the supervision of trained 
commercial off er in rural areas structures, providing links between the off er 
of rural tourism of Moldova and tourists – arrangements consumers of rural 
tourism.

Detailed preparatory activities of rural tourism products, of peasant house-
holds and businesses, can be implemented only by integrating a functional 
management and marketing, both locally and globally. Entering of manage-
ment and marketing components at the local level together with the global one 
is presented below:
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Management & Marketing 
of rural tourism
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Figure 1. Basic components of rural tourism marketing

Th us, the role of management and marketing in rural tourism consists of 
both to bring together all the individual initiatives and their connection at 
national and international level and to ensure their implementation through 
easily accessible regulations and standards.

Th e starting point for creating a competitive market of rural tourism in 
Moldova should be well defi ned organizational and legal framework, as its 
base to achieve the most important rules and regulations, such as rural tour-
ism and agro hostels classifi cation, certifi cation of personnel working in such 
structures, tax relief for practicing rural tourism agencies etc.

However, other regulations regarding improvement of rural infrastructure, 
of means of access and of roads, drinking water supply to these villages, mark-
ing tourist villages by road marking signs, publication of promotional materi-
als on rural tourism etc., should be adopted. Based on these considerations, 
we conclude that the rural tourism market of Moldova is characterized by a 
number of shortcomings, whose liquidation requires signifi cant eff orts from 
both state and non-governmental organizations and the rural entrepreneurs.

Transforming by considering the rural tourism market of Moldova must 
be made through rural tourism off er, with all its aspects, by unifi cation and 
harmonious combination of natural, material and spiritual factors, taking into 
account both the point of view of the host as well as of the tourists.

One of the problems that create serious diffi  culties in the work of the rural 
tourism market is diversifying the rural tourism and agro tourism off er. In 
this way, through volume and variety of tourism it is necessary to ensure, in 
an increasing extent, the tastes and the preferences of the various categories 
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of consumers. Solving this problem, both local entrepreneurs should be in-
terested by initiating attractive activities and economic agents – by designing 
and promoting tourism product performance. Th e most attractive activities 
for diversifi cation of rural tourism of Moldova are outdoor activities (horse-
back riding, fi shing, hunting, walking and cycling, health tourism), followed 
by knowledge (churches, castles, various historical sites), by discovering the 
natural environment (fl ora, fauna), by knowledge and understanding the local 
culture (folklore, folk traditions), gastronomic tourism, etc.

Moreover, to support the promotion of small rural entrepreneurs (farmers, 
households, peasants), voluntary groups are being established in many coun-
tries of the European Union on the „Logis de France” and the European Fed-
eration of EUROLOGIS sites. Logis de France is the largest hostelling part of 
French countryside. It is organized from geographical point of view through 
departmental associations, which publishes a departmental folder.

Another aspect that aff ects the functionality of the rural tourism market 
of Moldova is the seasonality tourist service  in rural areas. In rural tourism 
the most of the time of the holiday correspond to activities in agriculture, 
sometimes overlapped with agricultural campaigns. So, quantitative problems 
shall be made mitigating the seasonality, respectively extending the period of 
holiday of tourists, but also qualitative problems of maintaining and even in-
creasing the level of quality tourism product. During unfavorable times it is 
necessary that through appropriate policies and strategies to compensate the 
decrease of the attractiveness of natural factors with additional elements of at-
tractiveness by maintaining the demand for travel services at a corresponding 
volume and level.

As we see, during the summer months, September and October are the 
most optimal months for rural tourism development. During this period, rural 
tourism market of Moldova registered the highest fl ow of domestic and foreign 
customers 75-77%.

Figure 2. Th e optimum time for rural tourism activities in Moldova
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Th e most eff ective solution of this problem can be considered as follows:
- Extending the high season and displaying vacations by off ering facilities 

rates and attractive prices for tourism services in the periods for which 
the increase of intensity of tourist traffi  c is expected. It will be achieved 
by proper diff erentiation of tariff s.

- Intensifying the concerns for the attractiveness of tourist attractions 
in the area (recreational diversifi cation, development of complex pro-
grams) during the low season.

- Increasing collaboration with national and international tourism bodies.
- Starting, respectively continuing the propaganda and tourism advertise-

ment activities to promote the tourism low season.
One of the most serious shortcomings of rural tourism market of Moldova 

is the poor promotion and positioning of this type of tourism and of the coun-
tryside as a medium to develop it. It may be added the weaker bargaining po-
sition in the tourism market of the inhabitants of rural areas, due to a lack of 
information about tourism product demand. To conduct a successful promo-
tional activity it is necessary to achieve it at local, regional and national levels, 
and to engage the most competent organizations.

Th e regional centers in the promotion of rural tourism should attract new 
members and create areas of a favorable opinion for rural tourism market, 
promote local off er through specifi c marketing actions, insure coverage in the 
national catalog of all classifi ed rural tourism structures, organize with the 
support of experts the body of the Tourism Agency training courses for own-
ers of rural tourism structures, organize, at least once a year, in each territorial 
center some promotional activities, such as „Th e Open Days for Holidays in 
the Countryside”.

Tourism Agency, ANAT, ANTREC and other non-governmental organiza-
tions must deal with publishing a handbook (guide) with variants of inner 
organizing of tourism accommodation newly formed or possibilities of adapt-
ing of existing buildings (with plumbing equipment solutions, arranging and 
providing space for cooking and dining, and salons for leisure time) furniture 
trim levels of accommodation spaces, interior and exterior decorations. Via 
this guide a better promotion and branding appropriate for rural Moldovan 
tourism would be achieved.

In many U.E. countries networks of bank promoting (specifi c for Germa-
ny, Belgium, France, Netherlands), forms of regional tourism promotion (for 
Germany, Belgium, France) and clubs (available in Germany, Netherlands) 
are used. Uniform specifi c programs are developed by appropriate methods 
and techniques to each form of promoting in which are analytically presented 
the main basic steps: presenting the accommodation off er, inventorying the 
main advantages of the area, the opportunity of tourist to practice activities of 
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specifi c area, presenting the main recreational activities, nominating attraction 
elements, etc.

To develop the rural tourism market of Moldova a series of measures and 
actions would be required in the future, among which there are:

1) delivering of Moldovan tourism off er in the internal market;
2) cooperation with foreign specialized companies interesting in organi-

zing of rural tours in Central and South-Eastern Europe and introdu-
cing of Moldovan off er in their catalog;

3) publishing of a catalog of certifi ed peasant households off er from selec-
ted rural areas;

4) achievement of data fund on units/households included in the national 
network of rural tourism;

5) training of experts in agrotourism management at local, regional and 
national levels as well as continuation of training activities of rural tou-
rism network providers and recoverer skilled in marketing of this pro-
duct by:
- organizing courses within the Tourism Agency of the Republic of 

Moldova;
- organizing actions in the territory, grouped in tourist areas;
- organizing and participating at the external training activities, parti-

cularly in tourism management.

Th e knowledge of defi ciencies of rural tourism market is a concern related 
to the competence of rural entrepreneurs as well as of economic agents and 
competent authorities in the fi eld of tourism. Judicious study of all the factors 
aff ecting the market rural tourism allows the identifi cation of ways required 
for solving identifi ed complex problems and gaps. Th ese problems and defi -
ciencies are related to imperfect legal framework, to how to diversify the rural 
tourism off er, to rural tourism product quality, seasonality, promotional activi-
ties, etc.

Finally, we can conclude that the simultaneous action of all components of 
rural tourism market, correlations of interdependence and interrelation that 
exist between them, represent for all economic agents and tourist organiza-
tions the basic objective of management and marketing activities materialized, 
especially, in developing ongoing retrospective and prospective studies.
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Summary
Nowadays the impact that tourism has on the culture and social life of the host 

community is a highly debated issue by scientists and academics who consider that 
negative aspects are of long duration and their eradication can last several genera-
tions. Th e most important reason for the development of tourism lies in many eco-
nomic benefi ts it provides for the destinations.
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In professional literature the term „impact” is oft en substituted by other 
words or phrases: external eff ects, positive eff ects or benefi ts and negative ef-
fects or costs. Although the impact of tourism on the economy, local com-
munities and environment is one of the most debated topics in the literature, 
concerns to accurately measure this impact are relatively new and provide very 
useful tools for macroeconomic policy making. 

We have applied the methodology used in the Western professional litera-
ture in order to research this issue in the paper. Th e research is based on the 
data gathered and analyzed in recent years. We have outlined and analyzed the 
changes that take place due to various methods: analysis, synthesis.

Th ese concerns are based on the need to plan and sustainably develop tour-
ism in the long term and in the way that increasingly takes into account local 
communities. No doubt, economic benefi ts of tourism stimulate our govern-
ment, local communities and private companies to invest in tourism and to de-
velop it to its full potential. A superfi cial analysis would indicate only positive 
eff ects of tourism on the economy and only negative eff ects on the socio-cul-
tural life and environment. Th e real situation, however, is extremely complex 
and nuanced. For tourism to have a major infl uence in the world economy, 
producers have to maximize economic benefi ts of this industry and minimize 
its negative eff ects on the natural and socio-cultural environment by applying 
necessary policies.

Th e relationship between tourism impact and macroeconomic policies is 
dual as a certain impact of tourism determines the design and implementation 
of certain types of policies and the development of some policies changes the 
impact of tourism.
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Th e most important reason for the development of tourism lies in many 
economic benefi ts it provides for the destinations. First of all, tourist attraction 
involves a lot of investment made by governments, local authorities or private 
companies to create tourism infrastructure and other elements that comple-
ment the tourism industry providing necessary services. All these, if they are 
done in accordance with the principles of tourism planning and corresponding 
quality, improve the aspect of destinations and living conditions of local people. 
However, it is diffi  cult to rule over the benefi cial eff ects of these investments 
from the very beginning. Initially they are perceived as some costs, that is ef-
forts of local communities and other investors. Only the further development 
of tourism in the area – the way it will be developed, the way local resources 
will be involved and profi ts will be distributed – will give us an insight into 
the real impact of tourism. It will bring more benefi ts to the extent govern-
ments and industry maintain a balance between the rush for as many tourists 
as possible and the necessity of a more responsible tourism from the social and 
cultural point of view.

Th e main reason for these investment eff orts is the potential of the interna-
tional tourism able to bring a substantial contribution of currency. Tourism 
occupies one of the top 5 places of export in approximately 83% of the coun-
tries and is a major source of foreign currency for at least 38% of the countries. 

Th e contribution of currency is so important because it can contribute to 
the balance of payments or its surplus. Th e potential of tourism to contribute 
to the balance of payments is widely recognized and many developed countries 
would lack the balance of payments without the contribution of tourism.

On the other hand, outbound tourism turns to be a debit in the balance of 
payments. It is important to compare currency contribution of inbound tour-
ism with currency losses of outbound tourism. It is realized by the tourism 
balance which compares currency returns of tourism with currency outfl ows 
of outbound tourism.

Another important economic eff ect to be maximized by tourism policies is 
the contribution of tourism to GNP formation. Th is gives us an idea of the tour-
ism importance in relation to other sectors of the national economy. Th e con-
tribution of tourism to the GNP varies considerably depending on the country, 
its level of development and the structure of its economy. Th e country that 
depends greatly on revenues from tourism will have its signifi cant percentage 
in the GNP. In this case there is danger of addiction to this industry, which 
makes the government to diversify the economic structure in order to reduce 
vulnerability due to the subsided demand caused by internal and external fac-
tors (changes in consumer preferences, political instability, natural disasters, 
economic fl uctuations and those of exchange rate).

Th e analysis of the factors that determine the contribution of tourism to the 
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GNP formation is important to design macroeconomic policies as they can get 
the expected macroeconomic eff ects infl uencing those that can be changed. 
Th ere were identifi ed fi ve factors that aff ect tourism contribution to the GNP: 
existing resources, the level of technological development, social and political 
stability, attitudes and habits and investment.

Th e only factor that is modeled in the desired direction by public authori-
ties hard is the attitudinal one; others can be easily subject to some public 
interventions.

Distribution policies of the gross national product infl uence the interna-
tional market of tourism by the share that is allocated to the consumption and 
investment in the way tourism contributes to the gross national product. As 
the priority retained by the governments of many countries is international 
competitiveness, distribution policy tends to favour business investments at 
the expense of family consumption, whether these are long-lasting goods or 
services, especially touristic ones. To conclude, we can’t expect a new wave of 
mass tourism, but a limited demand in these countries.

Tourism also takes part in the formation of the state budget revenues by 
direct and indirect contributions. Direct contributions are generated by taxes 
on wages of those who work in tourism and taxation of profi ts from tourism 
and direct taxes imposed on tourists. Indirect contributions are received from 
taxes on goods and services provided to tourists. Th e World Travel and Tour-
ism Council stated that direct and indirect taxes lied on tourism reached $ 800 
billion in 1998 and it is estimated that this fi gure will be doubled in 2013.

Another feature that determines a benefi cial impact of the tourism industry 
in the economy is the ability to create jobs for a large number of people with 
diff erent occupations and skill levels. Th is is because tourism is a labor-inten-
sive industry that is it greatly depends on human eff orts, as opposed to indus-
trialization, mechanization and automation. Th erefore it is much cheaper to 
create jobs in tourism than in other areas, for example industrial ones.

Th e impact of tourism workers on the economy can be measured in diff er-
ent ways: by the number of people directly and indirectly involved in tourism, 
the percentage of the total population employed, the number of the unem-
ployed absorbed in the economic activity or by travel expenses incurred by 
employees.

Positive eff ects of tourism also include:
• leverage to mitigate interregional imbalances
• security of the balanced cash movement
• the best way to re-establish all types of resources
• a means to diversify the economic structure
• contribution to the creation of added value

Professor Gabriela Stănciulescu identifi es the following positive economic 
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issues arising from the quality of tourism animation at a destination in her 
work „Animaţia şi animatorul în turism”:

- an additional source of income both for workers and other providers 
(catering and recreational facilities)

-  a complement element of tourist attraction necessary to attract the most 
demanding customers and it can also become an additional comparative 
advantage in developing a brand image

-  an opportunity to create additional jobs (cultural and sport animators)
All these benefi ts of tourism are the result of appropriate policies rather 

than the items that can generate certain types of policies.
Tourism development results in a multitude of negative eff ects which can 

be counteracted by some policies that are well established and correctly imple-
mented.

Although labor issues are part of the positive eff ects on the economy, there 
are also many disadvantages which aff ect the people engaged in tourism:

a) the skill level is considered to be relatively low and the number of em-
ployees with a university degree is low too

b) the salary level is below average wages in the economy; the Internation-
al Labour Organization reports that tourism workers earn on average 
20% less than in other economic sectors; intense interest is explained by 
monetary benefi ts that aren’t included in the salary or by some benefi ts 
related to spending holidays

c) job insecurity due to the seasonality of tourist activity
d) the irregular character of activity (the weekend compared to the rest of 

the week at a hotel, the fi rst part of the day compared to the evening in 
a restaurant, etc..)

e) global uncertainty or economic downturn that primarily aff ects tour-
ism (see the consequences of terrorist attacks in September 2001)

f) residents of developing countries have poorly paid jobs with few op-
portunities for further training, some of them do not even meet any 
international standards regarding working conditions, 13-19 million 
children under 18 are now engaged in tourism and about 2 million of 
them are attracted to the industry of sex tourism in South-East Asia 
and Latin America, where they risk to be exposed to AIDS and other 
sexually transmitted diseases

g) diverting some individuals from their traditional occupations
Th erefore, macroeconomic policies, whether they are the initiative of gov-

ernment or local authorities, transnational corporations or international insti-
tutions, must improve the status of tourism personnel in order to boost its abil-
ity to be a useful tool in fi ghting unemployment. Th is can be done either by the 
programs that infl uence directly the labor force or by the measures that correct 
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certain adverse conditions. Th e fi rst category would include programs aimed 
to improve the level of qualifi cation and some programs on professional train-
ing that would allow increasing the salary level. Th e regulatory instrument can 
impose the standards appropriate for working conditions and prohibit child 
labor exploitation and their use in sex tourism industry.

It also requires the collaboration of both public and private sectors and 
consequently the collaboration of several types of institutions: tourism, health 
care, education, etc.

It will be a great benefi t for the people engaged in tourism if we plan some 
investments to create alternative off ers at resorts specialized in certain forms of 
tourism so that to extend the season or even eliminate the seasonality. As well 
as to schedule potential tourists’ vacations or leaves throughout the year.

Nowadays the impact that tourism has on the culture and social life of the 
host community is a highly debated issue by scientists and academics who 
consider that negative aspects are of long duration and their eradication can 
last several generations. It is relatively simple to measure the economic impact 
of tourism; however, it is very diffi  cult to measure the impact of large masses 
of tourists on the host population because the eff ects are gradual, invisible and 
complex. Developing countries are particularly aff ected; some of them later 
develop a strong cultural identity by means of tourism.

In terms of macroeconomic policies, the reduction of negative socio-cul-
tural eff ects primarily involves careful planning and appropriate development 
strategy at the international, national, regional and local level. As regulation 
has little applicability in this area, establishing an adequate tourists’ attitude 
towards local communities could be achieved with the help of some codes that 
cause tourists’ inappropriate behaviour. Some of the most important adverse 
eff ects are: overcrowding, standardization, distortion and manipulation of lo-
cal customs and art, a trend to imitate or demonstration eff ect, increased num-
ber of crimes and other residents’ antisocial deeds, community fragmentation, 
resource use confl icts, tourists’ behaviour that irritates residents, prostitution 
and sex tourism.

Specialists and professionals in tourism industry generally consider that the 
best way to eliminate negative eff ects of the socio-cultural impact is to de-
velop a partnership between the private and public sectors in order to design 
some long-term integrated policies that will be the basis for plans and strate-
gies to develop and organize tourism. Moreover, one has to collaborate with 
local communities on the process of establishment tourism policies so that the 
latter are able to represent their interests and benefi t from tourism rather than 
bear its costs and negative eff ects. Tourist destinations and visitors should have 
symbiotic relationships within the host community.

To get rid of overcrowded and overloaded tourist resources one should take 
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into consideration the capacity of a destination to absorb so that you can apply 
methods of planning and controlling the number of visitors using the diff er-
entiated price system, advanced methods of booking and various marketing 
techniques. Th e fundamental problem is to change the tourists’ attitude which 
involves information eff orts using all means, implemented gradually in order 
to have a comprehensive picture of the complex of attitudes that should be 
considered during the stay.
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Summary
Tourism is a vital income for museums and other cultural institutions. All forms 

of tourism can be defi ned as cultural tourism if it manages to satisfy the basic human 
need for diversity, the trend to increase the cultural awareness of the individual dis-
covering new knowledge, experiences and encounters. In this article I will describe 
the situation of architectural monuments and traditions in Moldova at present, what 
problems they face and what is the importance of this heritage.
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Turismul reprezintă o bază vitală de venit pentru muzee și alte instituţii 
culturale. Orice formă de turism poate fi  defi nită drept turism cultural dacă 
reușește să satisfacă nevoia umană de bază pentru diversitate, având tendinţa 
să crească conștientizarea culturală a individului, descoperind noi cunoștinţe, 
experienţe și întâlniri. Prin lărgiri succesive ale câmpului patrimonial în seco-
lul XX, pornind de la monumentele istorice, societatea contemporană a ajuns 
să dorească să ocrotească cea mai mare parte a spaţiului – urban sau rural, 
construit sau neconstruit – într-un trecut îndepărtat sau apropiat. Ideea de 
ocrotire în lupta continuă cu cea de distrugere a câștigat cu greu teren, afi r-
mându-se treptat1.

Patrimoniul cultural imobil a fost de mult timp un factor important în creș-
terea și dezvoltarea industriei turismului, contribuind la dezvoltarea unor va-
riate sectoare de turism. În prezent patrimoniul cultural-istoric a devenit un 
instrument de dezvoltare locală, care interesează mai întâi din punct de vedere 
economic, turistic și abia apoi din punct de vedere cultural. 

Totuși, coexistenţa patrimoniului cultural construit și a turismului induce 
un set de probleme specifi ce. Aceste monumente primesc un număr mare de 
turiști: vizitarea frecventă a acestor edifi cii, fragile prin defi niţie, ridică proble-
me enorme de restaurare și de utilizare a patrimoniului și subliniază raportul 
ambiguu între economie și patrimoniu. 

1  E. Ploșniţă, Protejarea patrimoniului cultural în Basarabia, Chișinău: Cartier, 2003, p. 7.
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O altă întrebare care se pune este: „Până unde putem merge pentru a per-
mite vizitarea unor monumente foarte fragile de către o populaţie din ce în 
ce mai doritoare să descopere aceste monumente?”. Prin urmare, aglomerarea 
vizitatorilor la muzee și monumente poate determina deteriorarea progresivă 
a obiectivelor patrimoniului cultural. 

Monumentele înscrise în Registrul naţional ocrotite de stat sunt 5 698, in-
clusiv 891 de edifi cii ecleziastice, 2 cetăţi medievale (Tighina și Soroca), 17 
conace-parcuri și circa 700 monumente de arhitectură urbană și populară, ce-
lelalte fi ind monumente arheologice de importanţă europeană, regională și lo-
cală. Cele mai multe dintre acestea nu pot suporta un „asalt” al unui număr mai 
mare de turiști. Din această cauză se cere: adoptarea unor măsuri urgente pen-
tru consolidarea monumentelor înscrise pe listă, astfel încât să nu apară riscul 
unor degradări iminente în cazul unei vizitări intensive, retrasarea reţelei de 
artere de circulaţie și construirea de căi de acces cu salvgardarea peisajului din 
zonă. Facilitarea, prin mijloace adaptate de la caz la caz, a unor investiţii turis-
tice, astfel încât acestea să nu dăuneze integrităţii monumentelor și a zonelor 
lor de protecţie, sprijinirea unor campanii de promovare a monumentelor de 
arhitectură din republică pentru atragerea de investitori, și, ulterior, de turiști. 
Astfel, protejarea patrimoniului arhitectural are o legătură directă nu doar cu 
politicile culturale: conservare, restaurare, educare etc., ci și cu schimbările so-
cial-economice: urbanizarea, dezvoltarea turismului cultural. Realizarea unor 
politici și reforme echilibrate și raţionale, fără o infrastructură strict necesară, 
este practic imposibilă2. 

Cazurile în care se încearcă rentabilizarea patrimoniului nu sunt puţine, în 
special monumentele și siturile foarte accesibile sau cele cărora li s-a creat un 
renume în memoria turiștilor, în așa fel încât să trezească interes din punct de 
vedere afectiv. Chiar o serie de monumente religioase au acest destin, în care 
se produc următoarele fenomene – vizita unor grupuri mari de turiști sau cre-
dincioși, fără a se lua în calcul efectele produse, implantarea de boutique-uri 
cu suveniruri (obiecte de cult, pliante, cărţi etc.) în interiorul lăcașului, dena-
turându-se dimensiunea spaţiului. Exemplele există atât în mediul urban, cât 
și în cel rural.

Viaţa unora dintre monumente este un balans necontrolat între posibilita-
tea de a avea un destin muzeal, de a fi  puse cu adevărat în valoare, fără tendinţa 
nefastă de exagerare până la transformarea într-o sursă rentabilă și utilizarea 
lor cu riscul uzurii, prin exploatarea edifi ciilor. La fel de abrupt se transpune 
procesul ,,modernizării” în corpul edifi ciilor vechi. Înlocuirea de ferestre și uși, 
schimbând materia originală, de multe ori și forma acestora: ușile pot căpăta 
goluri de sticlă, deși cele originale erau masive, compacte; ferestrele pot deveni 

2  Sergiu Musteaţă, Protecţia patrimoniului arheologic. Studiu comparativ: legislaţia Republicii 
Moldova și Statelor Unite ale Americii, Chișinău: Pontos, 2008, p. 14.
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fi xe, etanșe, deși iniţial erau prevăzute cu posibilităţi de ventilare. Nu este doar 
o alterare a aspectului specifi c, ci o inserare nefi rească a unor implanturi mo-
derne în corpul trecutului, care se produc în pofi da regulamentelor existente. 
Identifi carea integrităţii unui edifi ciu istoric trebuie să ia în considerare și tim-
pul istoric căruia îi aparţine, alături de specifi cul său arhitectural. 

Aici se poate vorbi și de tradițiile multiseculare care s-au păstrat și, de la 
un timp încoace, au început să fi e valorifi cate și puse în circuit. Sărbătorile 
de iarnă cu obiceiurile specifi ce (colinde, hăituri, scenete teatralizate) (fi g. 1); 
sărbătoarea Mărțișorului – simbolul primăverii și al renașterii naturii (fi g. 2); 
Sf. Paști – sărbătoare religioasă populară în Moldova (cu obiceiul încondeierii 
ouălor și a pregătirii cozonacilor). Vom aminti și de tradițiile cu caracter fami-
liar: botezul, nunțile etc., care în satele și orașele noastre s-au transformat în 
adevărate spectacole (fi g. 3, 4)3.

Orice intervenţie la un monument sau în tradiții trebuie să se bazeze pe o ju-
decată de valoare și impune alegerea priorităţilor pentru fi ecare situaţie în parte.

Valorifi carea monumentelor imobile și mobile ca obiectiv turistic impune 
elaborarea unor strategii adecvate pentru a trezi interesul turiștilor. Pentru în-
ceput se recomandă identifi carea principalelor obiective și trasee turistice, de-
ciderea unor măsuri de dezvoltare: lucrări de restaurare, reparaţia drumurilor 
de acces, crearea infrastructurii pentru vizitatori4. Este necesară stabilirea unei 
colaborări efi ciente între proprietarii sau administratorii obiectivelor turisti-
ce și autorităţile locale pentru instalarea indicatoarelor, facilitarea accesului, 
amenajarea parcărilor și a structurilor de primire a vizitatorilor, organizarea 
editării materialelor promoţionale în câteva limbi de circulaţie internaţională.

O importanţă deosebită se cere a acorda personalului acestor obiective tu-
ristice: e necesar de a elabora și a implementa un program de training pentru 
ghizi, de a organiza traininguri pentru proprietarii obiectivelor turistice privind 
tehnicile de primire a vizitatorilor – panouri, indicatoare, broșuri, ghiduri audio. 

Cu părere de rău, monumentele imobile ca obiectiv turistic sunt slab pro-
movate, la acest capitol există un șir de defi cienţe: lipsa de indicatoare spre 
obiectivele ce ţin de patrimoniu pe drumurile principale, în orașe și localităţi 
rurale, căile de acces spre unele obiective sunt neadecvate, nu există parcări 
pentru autobuze și autoturisme. Nu sunt create condiţii elementare pentru pri-
mirea turiștilor, lipsesc chioșcurile cu materiale promoţionale, suvenire și ar-
ticole de artizanat. Nu există structuri de alimentaţie publică, grupuri sanitare, 
ghizii comunităţilor religioase nu au instruire corespunzătoare în domeniul 
comunicării cu vizitatorii și nu posedă limbi de circulaţie internaţională. În 
multe mănăstiri nu sunt structuri de cazare pentru pelerini. Lipsesc, practic, 
panourile informaţionale care ar conţine schemele obiectivelor, cu delimitarea 

3  Republica Moldova patrimonial, Chișinău: Princeps, pp. 91, 94, 116, 120.
4  Art. 23, Legea turismului, nr. 798-XIV, 11 februarie 2000. 
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localurilor și a terenurilor ce pot fi  vizitate de turiști, nu există materiale pro-
moţionale și pliante pentru autoghidaj.

Creșterea accesului public la obiectivele patrimoniului cultural imobil este 
direct proporţională cu conservarea și recunoașterea lor. Accesul public poate 
fi  îmbunătăţit, având în vedere anumite nevoi stringente: educaţia în proble-
me ale patrimoniului cultural (să implice toate grupele de vârstă și de nivele 
educaţionale). Un rol aparte în promovarea patrimoniului imobil ca obiectiv 
turistic îl joacă publicarea constantă a cercetărilor știinţifi ce cu privire la pro-
blematica patrimoniului arhitectural.

Turismul cultural trebuie să fi e integrat în strategiile de dezvoltare econo-
mică a statului5, iar itinerarele culturale trebuie să constituie un cadru excep-
ţional pentru o cultură a păcii, bazată pe legăturile istoriei comune, pe spiritul 
toleranţei, respectului și aprecierii diversităţii culturale a diferitelor comunităţi 
care au contribuit la existenţa statului.

Campaniile de publicitate pentru promovarea turismului cultural trebuie 
să se bazeze pe produsul cultural autentic naţional, și nu pe evenimente pse-
udoculturale. De asemenea, se recomandă solicitarea profesioniștilor în ma-
nagementul culturii, precum și din marketing. Implicarea profesioniștilor în 
sectorul patrimoniului cultural imobil va ajuta la creșterea nivelului calitativ 
în domeniul cultural și va juca un rol important în stimularea creării unor 
noi metode de cercetare și crearea unei industrii culturale durabile. Pentru ca 
patrimoniul arhitectural să devină o bază a acţiunilor prezentate, este nevoie 
ca el să fi e îngrijit, documentat, protejat, cercetat, conservat și făcut accesibil la 
nivel fi zic și intelectual. De aceea se impun acțiuni de prevenire și punerea în 
aplicare a unor măsuri împotriva deteriorării lui. Acest lucru e posibil numai 
prin elaborarea unor strategii de cercetare de către organele reprezentative ale 
statului. Ocrotirea monumentelor de către stat cuprinde prevederea și asigura-
rea lucrărilor de evidenţă, studiu, valorifi care, salvare, protejare, conservare și 
restaurare, folosinţa și accesibilitatea monumentelor pentru diverse investiga-
ţii, în procesul de instruire și propagare. Ocrotirea de către stat este exercitată 
de Parlament, Guvern, consiliile raionale, municipale, orășenești și comunale 
și de primarii raioanelor și localităţilor rurale6. 

Deci, statului îi revine rolul primordial în ceea ce privește asigurarea pro-
tejării, administrării, conservării patrimoniului arhitectural. Pentru aceasta 
statul ar trebui să garanteze: reducerea birocraţiei în domeniul administraţiei 
privind documentele patrimoniului cultural, urmărirea și adaptarea unui ca-
dru legislativ la nevoile reale și actuale, inclusiv la normele internaţionale din 
domeniul patrimoniului arhitectural, supravegherea și monitorizarea acţiuni-
lor din domeniul patrimoniului arhitectural. 

5  Carta turismului cultural, adoptată de ICOMOS, noiembrie 1976, cap. II, alin. (3).
6  Legea privind ocrotirea monumentelor, nr. 1530-XII, 22.06.1993, art. 10, alin. (1).
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Păstrarea valorilor culturale este direct legată de nivelul cultural al unui po-
por, de educaţia sa, care reprezintă resursa naţională cea mai importantă, iar 
patrimoniul cultural imobil este asociat sectorului educaţional. Patrimoniul 
cultural imobil reprezintă un bun în sine și poate deveni un stimul pentru 
cercetători, experţi locali sau străini. Formarea și educarea în spiritul conser-
vării patrimoniului construit necesită un larg proces, care să includă implicare 
socială. Acest proces trebuie integrat în sisteme naţionale de educaţie, la toate 
nivelele sale. Este dovedit faptul că educaţia culturală cu deschidere către di-
versitate și fără limite teritoriale garantează în timp respectul pentru valorile 
proprii și ale umanităţii în ansamblu. Fiecare cultură are propria spiritualitate, 
propriile relaţii stabilite în raport cu natura și un mod propriu de apreciere 
estetică. Patrimoniul înseamnă o mobilizare cetăţenească. A lua apărarea unui 
cartier vechi al unui oraș, al unui ansamblu urban împotriva demolării poate 
însemna mai multe lucruri: în afară de purul interes monumental sau artistic, 
orașul, satul, cu conţinutul său arhitectural, este, totodată, simbolul solidarită-
ţii unei comunităţi umane, al unei coeziuni sociale și semnul unei emancipări.

Fig. 3. Nuntă

Fig. 2. MărțișorulFig. 1. Obiceiuri de iarnă
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Fig. 4. Obiceiuri de botez
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POTENȚIALUL TURISTIC ȘI CULTURAL-ISTORIC 
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Există pentru țăran o lege nescrisă, o datorie 
sfântă de la care nicicând nu trebuie să ne abatem: 
să îngrijim și să ocrotim locul unde trăim, să-l 
facem din an în an mai frumos, să-l îmbogățim cu 
mintea, sufl etul și mâinile noastre…

(E. Ghețu)

Summary
All over the times our nation created a rich and full of varieties culture that refl ected 

all their aspirations, thoughts and necessities. All these goods create the cultural-histor-
ic heritage that claim to be visited by tourists. Touristic resources that exist between the 
boundaries of the district Criuleni, represent the local and regional importance. A lot 
of national and international festivals are organized every season where are promoted 
our traditions, customs, and of course ancestors customs and traditions, and we should 
not forget about the fact that here are promoted the new/younger talents.

District Criuleni has a big and varied cultural-historic heritage composed of a 
variety of cultural institutions, etno-folcloric groups, architecture and traditions that 
all together make a rich touristic heritage.

Key words: touristic potential; cultural heritage; touristic resources; places of 
agreement and tourism; cultural institutions.

Patrimoniul cultural constituie componenta moștenită a culturii, prezentă 
în viața de astăzi sub forma unor vestigii materiale și imateriale. Este cea mai 
importantă mărturie a legăturii dintre fenomenele culturale ale trecutului cu 
cele din prezent1.

Poporul nostru, de-a lungul existenței sale, a creat o variată și bogată cul-
tură spirituală, care a refl ectat aspirațiile și gândurile oamenilor, necesitățile 
lor. Aceste bunuri care formează patrimoniul cultural-istoric, unele cu valoare 
deosebită, sunt solicitate de turiști spre vizitare.
1  Valeriu Cavruc, Gheorghe Postică, Salvgardarea patrimoniului cultural național al Republi-

cii Moldova, Akademos, nr. 2, 2010, p. 38.
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Pentru o bună parte a celor care aud de turism cultural, sintagma se traduce 
prin includerea în itinerarul turistic a unor vizite la obiective culturale și vizi-
onarea unor programe artistice. El presupune existența unui patrimoniu spiri-
tual interesant pentru o categorie specială de consumatori de cultură. Cineva 
zicea că, deși nu avem muntoase regiuni, castele medievale și alte obiective 
care în unele țări constituie zone de atracție turistică, neamul nostru moldav 
are cu ce se mândri. Ceea ce este frumos și original în satele noastre trebu-
ie căutat acolo unde natura a creat ceea ce este cu neputință omului și unde 
băștinașii mai valorifi că tradițiile și obiceiurile strămoșești.

Se valorifi că potențialul cultural și în raionul Criuleni, raion care ar putea 
să se încadreze în parametrii sus-numiți și ar putea fi  inclus într-un traseu tu-
ristic, care ar prezenta interes pentru doritorii de a cunoaște locuri noi și de a 
cunoaște cultura autohtonă. 

Raionul Criuleni este amplasat în partea central-estică a Republicii Mol-
dova, mărginindu-se la nord cu r. Orhei, la sud cu r. Anenii Noi și în partea 
de sud-vest cu municipiul Chișinău. Are 73 115 locuitori, din care 88,7% sunt 
populație rurală. Din punct de vedere al organizării administrativ-teritoriale, 
raionul cuprinde un oraș (Criuleni – centru administrativ) și 43 de sate, gru-
pate în mai multe comune. Suprafața totală constituie 687,6 km2.

Resursele turistice antropice existente în limitele raionului prezin-
tă importanță regională și locală și mai puțin importanță națională sau 
internațională. Dar, printre atracțiile de importanță regională putem menționa 
un șir de activități și evenimente cu caracter turistic. De exemplu, în perioada 
de iarnă, Direcția Educație a Consiliului Raional Criuleni împreună cu primă-
riile raionului organizează Festivalul Obiceiurilor de Iarnă, care întrunește cca 
270 de participanți și peste 500 de vizitatori. Festivalul are ca scop renașterea, 
promovarea și păstrarea obiceiurilor și datinilor sărbătorilor de iarnă în ve-
derea educației prin valorile naționale a tinerei generații, dar și promovarea 
tinerelor talente. Sunt prezentate minispectacole etnofolclorice, care includ co-
linde, urături și semănători. Nu lipsesc nici jocurile cu măști zoomorfe: Ursul, 
Capra, Calul etc.3.

Direcția Cultură și Turism organizează, în perioada 1-10 martie a fi ecărui 
an, în s. Boșcana, Festivalul ,,Mărțișor”. Numărul participanților la acest eveni-
ment este în jur de 900, iar numărul vizitatorilor ajunge la 10 mii. Festivalul-
concurs raional ,,Hristos a înviat!” se organizează în a treia zi de Paști, participă 
reprezentanți din diferite comune ale raionului4.

În perioada de vară, se organizează Festivalul „Un trandafi r – o lumânare 

2  Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2012.
3  Rapoartele statistice ale Direcției raionale cultură și turism Criuleni, 2012, www.criuleni.

md, 04.12.2013.
4  http://protopopiat.criuleni-dubăsari.md/ziarul-nika/Activități culturale 2013.
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pentru Ștefan cel Mare”, la care participă colective artistice din raion. În luna 
iulie are loc Festivalul Internațional Bienal al Fluieriștilor, organizat de Minis-
terul Culturii în comun cu Consiliul Raional. 

Dar cel mai important eveniment vara este Festivalul de Folclor și 
Meșteșugărit ,,Meșterul Manole”, care adună până la 20 de mii de vizitatori. 
Are statut de festival internațional, participă cca 500 de colective din toate ra-
ioanele republicii și de peste hotare.

Bogată în evenimente este și perioada de toamnă. În luna octombrie, Con-
siliul Raional organizează Sărbătoarea ,,Toamna de Aur”, la care participă peste 
200 de colective din raion și care adună peste 3000 de vizitatori5. În luna no-
iembrie se organizează Festivalul-concurs ,,Petale de trandafi r”, unde concu-
rează cca 50 de soliști din raion. Ambele festivaluri sunt organizate în orașul 
Criuleni. Tot în această lună, în s. Coșernița se organizează Festivalul Dinas-
tiilor Folclorice Familiare. Are statut de festival internațional și întrunește cca 
300 de participanți și peste 2800 de vizitatori. Gazda festivalului – Muzeul 
Țăranului Român.

Turismul muzeistic ar fi  și el o componentă a r. Criuleni. Dintre toate mu-
zeele existente putem evidenția cinci cele mai reprezentative: Criuleni, Ișnovăț 
și Drăsliceni – Muzeul de Istorie și Etnografi e; Onițcani – cameră de muzeu; 
Coșernița – Muzeul Țăranului Român.

Turismul de agrement ocupă și el un loc de frunte. În cadrul acestui tip de 
turism se evidențiază structuri care prestează servicii de cazare, alimentare și 
agrement. Ele sunt: Complexul Hotelier din s. Slobozia Dușca ,,Trei Mușcate”; 
Pensiunea Turistică ,,Frapat” din or. Criuleni; Stațiunea Turistică ,,Satul Mol-
dovenesc” din Hârtopul Mare6.

În raionul Criuleni poate fi  desfășurat și turismul curativ în cadrul turis-
mului de agrement, și anume la Izvoarele de la Onițcani. Ca un fi r roșu prin 
istoria satului trece tema despre ,,valea cu o sută de izvoare”, cunoscută de la 
Herodot7. După cum au dovedit specialiștii, o bună parte din aceste izvoare 
au proprietăți curative și apele lor contribuie la tratarea bolilor sistemului di-
gestiv, sistemului nervos și oft almologice, ceea ce ar atrage persoanele care au 
nevoie de asemenea cure.

Din potențialul turistic arhitectonic al raionului distingem două tipuri de 
monumente: locative (conace) și religioase (biserici). Cele mai vechi construcții 
religioase sunt în s. Mașcăuți (1814-1884) – stare bună; în s. Hrușova, biserica 
Sf. Dumitru (1810) – stare bună ș.a.

Referitor la conacele boierești existente în raion, o bună parte din ele necesi-
tă o atenție sporită din partea autorităților publice locale și din partea statului. 
5  www.știrileTV7-cultura, 28.11.2013.
6  www.tur.md/rom section/760/
7  Tudor Colac, La izvorul dorului, Chișinău: Grafema Libris, 2004, p. 7.
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De ex. conacul familiei Donici din Dubăsarii Vechi are nevoie de o reparație 
capitală; conacul din s. Izbiște este într-o stare avansată de degradare8.

Pentru amatorii de speologie Peștera Surprizelor, care se afl ă la 2 km de or. 
Criuleni, poate să fi e un obiectiv turistic. Peștera, cu relicve din sarmațianul 
inferior și mediu, a treia ca lungime din Europa, cu colonii de lilieci, are trei 
nivele cu numeroase săli și tunele înșirate pe o lungime de 1700 m9.

Raionul Criuleni dispune de un variat patrimoniu cultural-istoric compus 
dintr-un amestec de instituții de cultură, grupuri etnofolclorice, arhitectură, 
tradiții și obiceiuri, care, împreună, constituie un bogat patrimoniu turistic.
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Summary
Th is article examines one of the main functions of higher education the repro-

duction of capital’s cultural heritage, including the arts. Particular attention is paid 
to the exploitation of artistic culture for scientifi c research work of students from the 
Faculty of History and Etnopedagogy in „Ion Creanga” State Pedagogical University, 
from Chisinau.

Key words: artistic culture, national cultural heritage, art, music, university edu-
cation.

Parte componentă a culturii spirituale, alături de învăţământ, știinţă, cul-
tura morală, este cultura artistică. În literatura știinţifi că există mai multe de-
fi niţii ale culturii artistice. După părerea noastră, mai din plin e desfășurată 
această noţiune de către cercetătorul rus Iurii Lukin. În una din lucrările sale 
el menţionează: „Cultura artistică – aceasta e totalitatea valorilor artistice, 
create de societatea dată, și, de asemenea, însăși procesul creării, propagării, 
percepţiei și asimilării lor de către societate și fi ecare om aparte”.1

Principalul element al culturii artistice este arta, și creator al operelor ar-
tistice se produce artistul. Iar făuritor al culturii artistice devine și publicul, 
fi indcă anume el, extrăgând din opera de artă tot ce ea poate da societăţii, 
transformă conţinutul ei într-un bun propriu, îl preface într-un factor al vie-
ţii spirituale și prin aceasta făurește cultura artistică, adică sporește ponde-
rea impresiilor artistice și corespunzător – experienţa artistică în viaţa so-
cietăţii.2

Principala funcţie a culturii artistice constă în dezvoltarea potenţialului ar-
tistic al personalităţii. Evoluția intereselor artistice se realizează la trei nivele: 
interes faţă de genurile artei; interes faţă de stilurile artei; interes faţă de diver-
se opere artistice, în care sunt valorifi cate anumite stiluri, curente și puncte 

1  Лукин Ю.А. Художественная культура развитого социализма. Мocква, 1977, p. 22.
2  Селиванов В.В. Искусство в системе художественной культуры // Художественная 

культура и искусство. Методологические проблемы. Ленинград, 198 7 , p. 5.
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de vedere.3 Totodată, cultura artistică, ca și limba, servește în calitate de izvor 
al identității naţionale și, deci, și izvor al sporirii conștiinţei naţionale. Astfel, 
valorifi carea patrimoniului artistic constituie un imperativ în sistemul educa-
ţional universitar. 

În conformitate cu Legea învăţământului a Republicii Moldova, printre 
obiectivele principale ale învăţământului superior sunt specifi cate: păstrarea, 
îmbogăţirea și propagarea patrimoniului știinţifi c, tehnic, artistic și cultural 
(art. 25 d).4 Printre principalele funcţii ale universităţii persistă: funcţia patri-
monială, prin care universitatea asigură conservarea capitalului cultural; func-
ţia de reproducţie simplă a capitalului cultural, care se explică prin formarea 
tinerelor generaţii în spiritul valorilor promovate, prin apelul la patrimoniul 
conservat; funcţia de reproducţie lărgită a capitalului cultural, inclusiv celui 
artistic, sau funcţia de avansare a cunoașterii, care se exercită prin activităţile 
de cercetare, prin întregul proces de creaţie, întreţinut în universitate și stimu-
lat de aceasta.

Anume la aceaste funcţii ale universităţii, care se exercită prin activitatea de 
cercetare, ne vom referi privitor la valorifi carea patrimoniului artistic la Facul-
tatea Istorie și Etnopedagogie a UPS „Ion Creangă”. 

E cunoscut faptul că din cele trei grupe mari de știinţe istorice: istoria pro-
ducţiei materiale, istoria vieţii politice și istoria culturii, cea de-a treia grupă, 
în special, problemele ce ţin de dezvoltarea, păstrarea și valorifi carea patrimo-
niului artistic, pe timpuri, ocupa un loc modest în activitatea de investigaţie 
știinţifi că a studenţilor. Această situaţie a început să se schimbe spre bine odată 
cu încadrarea activă în cercetarea diverselor probleme ale culturii artistice a 
unui grup de profesori: V. Cozma, L. Mogoreanu, V. Ursu, V. Burlacu și alţii. 
Cercetările știinţifi ce în acest domeniu au început să se intensifi ce, la înce-
putul anilor ‘90 ai secolului trecut, odată cu înfi inţarea, în cadrul facultăţii, a 
Laboratorului știinţifi c Probleme actuale de istorie în sistemul învăţământului 
universitar.

Experienţa acumulată în cadrul acestui laborator a făcut posibilă determi-
narea unei teme actuale de cercetare Patrimoniul cultural-naţional din Republi-
ca Moldova – component al civilizaţiei europene (2011). Acest proiect, fi nanţat 
de AȘM, se efectuează cu succes sub conducerea dr. în istorie, conferenţiarului 
universitar V. Ursu.

E îmbucurător faptul că la realizarea acestui proiect, de rând cu cercetătorii 
experimentaţi în investigarea istoriei culturii naţionale și universale: V. Ursu, 
V. Cozma, V. Burlacu, V. Enachi ș.a. participă și unii discipoli care au susţinut 
teze de licenţă și de master sub conducerea lor: L. Noroc, D. Cașu, C. Zagoreţ 
și alţii.
3  Фохт – Бабушкин Ю.У. Художественная культура: проблемы изучения и управления. 

Москва, 1986, p. 111.
4  Legea Învăţământului // LEXCIVITAS. Revistă știinţifi că și didactică, 2002, nr. 1, p. 63.
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Activitatea de peste trei decenii la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă”, mi-a dat posibilitate să acumulez o anumită experienţă în vederea 
valorifi cării culturii artistice în activitatea de investigaţie știinţifi că a studenţi-
lor. Venind de la AȘM, la Universitate am continuat cercetarea temei „Cultura 
artistică a Moldovei Sovietice în perioada postbelică”. Rezultatele cercetărilor 
personale și ale studierii minuţioase a istoriei culturii naţionale și universale au 
fost materializate, pe parcursul anilor, în activitatea didactică și de investigaţie 
știinţifi că a studenţilor. În special, iniţierea și predarea a două cursuri opţiona-
le: „Cultura Moldovei în anii postbelici” și „Fenomenul culturii sovietice ”, au 
contribuit mult la suscitarea interesului studenţilor faţă de istoria culturii naţi-
onale și universale. Deseori referatele și comunicările elaborate și prezentate de 
studenţi la seminarii deveneau de bun augur pentru decizia de a se specializa 
în domeniul culturii și a-și alege tema tezei de licenţă pe problema respectivă.

Cele mai solicitate teme la istoria culturii universale au fost: „Evoluţia cultu-
rii teatrale engleze în sec. al XIX-lea”, „Dezvoltarea artei plastice franceze în sec. 
al XVIII-lea”, „Realizările artei pictorale franceze în sec. al XVIII-lea”, „Evoluţia 
artei plastice franceze în sec. al XIX-lea”, „Evoluţia culturii muzicale din Rusia 
în sec. al XIX-lea”, „Dezvoltarea culturii teatrale ruse în sec. al XIX-lea” etc.

În ceea ce privește situaţia patrimoniului artistic naţional, activitatea de in-
vestigaţie știinţifi că a studenţilor a fost orientată spre studierea istoriei culturii 
artistice în cele două perioade contradictorii din istoria Republicii Moldova: 
„Basarabia în contextul României întregite (1918-1940)” și „Moldova Sovieti-
că – parte componentă a URSS”.

Astfel, pe parcursul anilor, au fost redactate și susţinute cu succes un șir de 
teze de licenţă pe diverse probleme ale culturii artistice, naţionale și univer-
sale. Una din preocupările principale în calitate de conducător știinţifi c era 
orientarea studenţilor spre cercetarea nu numai a istoriei artelor, ci și activi-
tatea organelor de stat și a instituţiilor de cultură și artă în vederea păstrării 
și valorifi cării operelor artistice și, de asemenea, problema – arta și spectato-
rul, adică orientarea spre cercetarea componentelor principale, care alcătuiesc 
cultura artistică.

Printre cele mai reușite teze de licenţă consacrate problemelor culturii ar-
tistice naţionale care au fost înalt apreciate la susţinere e necesar de menţio-
nat lucrarea „Cultura Basarabiei în contextul României întregite (1918-1940)”. 
Studenta Larisa Noroc a reușit nu numai să cerceteze principalele realizări în 
domeniul artelor în perioada interbelică, ci și să elucideze procesele integrării 
Basarabiei în mediul culturii românești. 

În anul 2006 L. Noroc a defi nitivat și a susţinut cu succes teza de doctorat 
în istorie pe tema respectivă. Iar în anul 2009 a publicat lucrarea „Cultura Ba-
sarabiei în perioada interbelică (1918-1940)”. Originalitatea lucrării constă în 
cercetarea aspectelor noi ale problemei, precum – politica de stat în domeniul 
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culturii, activitatea de culturalizare în rândurile populaţiei, analiza paralelă a 
vieţii culturale românești, în general, și a celei basarabene, în special.

Larisa Noroc, deja doctor în istorie, conferenţiar universitar, a prezentat în 
ședinţa plenară a Conferinței Noi tendințe în protecția și promovarea patrimo-
niului cultural național și european un referat original pe o temă actuală „Presa 
basarabeană interbelică și problema identităţii naţionale”.

În ultimii ani una din cele mai reușite cercetări studenţești în domeniul 
culturii artistice a fost efectuată de Cristina Zagoreţ, care a redactat și susţinut 
pe această temă teza de licenţă, iar mai apoi teza de master „Arta muzicală 
a Republicii Moldova în contextul culturii muzicale europene (1960-2012)”. 
Autoarea a elaborat o lucrare originală în care a elucidat premisele și etapele 
dezvoltării artei muzicale autohtone în conformitate cu standardele și rigorile 
scenei europene; a evidenţiat metodele și formele de afi rmare a muzicii naţi-
onale pe arenă europeană după obţinerea independenţei Republicii Moldova. 

Zagoreţ Cristina continuă cercetarea temei respective în cadrul proiectului 
Patrimoniul cultural-naţional din Repuiblica Moldova – component al civilizaţi-
ei europene și participarea la conferinţă cu comunicarea „Confl uenţe muzicale 
moldo-europene”, confi rmă elocvent acest fapt. 

Includerea activă a studenţilor în activitatea de investigaţie știinţifi că și de 
valorifi care a patrimoniului artistic naţional și universal facilitează realizarea 
cu succes a celor trei funcţii ale învăţământului universitar: transmiterea cul-
turii; învăţământul profesiilor; cercetarea știinţifi că și educarea noilor oameni 
de știinţă.5
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Summary
Research of Eneolithic Cucuteni in region between the Prut and Dniester has be-

come one of the directions of scientifi c research of Department of History of the State 
Pedagogical University „Ion Creanga”. Within archaeological practice students are 
directly involved in the discovery of prehistoric remains in the territory between the 
Prut and Dniester. During the years 2005-2012 the department specialists organized 
systematic archaeological expeditions microzones Horodca Mică, district Hîncești. 
Th e materials found in this settlement have demonstrated the scientifi c importance 
of exploration.

Keywords: Horodca, Cucuteni, Eneolithic heritage, polystratigraphic settlement, 
historical education.

Învățământul istoric, prin complexitatea problematică a conținutului, pre-
cum și prin diversitatea formelor sale de organizare, devine o prioritate ma-
joră pentru societatea contemporană. Dezvoltarea științelor contemporane, 
care exprimă nivelul experienței general-umane, condiționează un interes 
permanent referitor la valorile istorice timpurii. Pentru pregătirea califi cată 
a specialiștilor-istorici încadrarea practică în valorifi carea patrimoniului cul-
tural rămâne o condiție de bază. Procesul de cercetare asigură studenților nu 
doar aplicarea cunoștințelor teoretice, dar și contribuția lor la descoperirea și 
valorifi carea trecutului. Teritoriul Republicii Moldova, prin prezența bogată a 
monumentelor culturii materiale și spirituale descoperite, prezintă un interes 
istorico-arheologic sporit.

Investigaţiile arheologice sistematice, realizate în regiunea carpato-danu-
biano-pontică, au determinat descoperirea unui număr considerabil de situri 
precucuteniene și cucuteniene. Spaţiul pruto-nistrean a fost o regiune de in-
terferenţă culturală Cucuteni-Tripolie în mileniile IV-III î.Hr. Studierea arhe-
ologică a acestei zone a permis identifi carea aici a unui mare număr de așezări 
cucuteniene, diferite prin dimensiuni și specifi cul planimetriei, prezenţa sis-
temului defensiv, precum și a caracteristicilor cu caracter geografi c ale zonei.

Cele mai vechi descoperiri arheologice cu referire la eneolitic, întreprinse 
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de specialiștii europeni în secolul XIX, au provocat noi curiozităţi. Imboldul de 
a cerceta și a cunoaște această epocă deosebită din istoria universală a determi-
nat noi investigaţii știinţifi ce. Cercetările de teren, desfășurate sub conducerea 
arheologului german Huberdt Schmidt pe teritoriul României și a arheologu-
lui ucrainean V.V. Hvoiko în regiunea bugo-nistreană, au atestat prezenţa în 
acest spațiu a unui material arheologic cu ceramică deosebită, caracterizată de 
decor incizat și pictat în stil meandric și spiralic. În prezent această cultură ma-
terială este cunoscută cu denumirea de cultura Cucuteni-Tripolie. Specialiștii 
contemporani de la școlile arheologice din România, Ucraina și din centrele de 
specialitate din Occident înclină să constate prezenţa unui vast complex cultu-
ral arheologic Cucuteni-Tripolie cu aria de răspândire din sud-estul Transilva-
niei până în regiunea Bugului de Sud.

Cercetarea epocii eneoliticului cucutenian în spațiul pruto-nistrean a de-
venit una din direcțiile de cercetare științifi că pentru Facultatea de Istorie și 
Etnopedagogie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. 
În cadrul practicii arheologice studenții participă la descoperirea vestigiilor 
preistorice de pe teritoriul Republicii Moldova. În anii 2005-2012 specialiștii 
Facultăţii au realizat expediţii arheologice sistematice în microzona Horod-
ca Mică, raionul Hâncești. Toate lucrările sunt organizate prin coordonare cu 
planurile de cercetare ale Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de 
Științe a Republicii Moldova și ale Ministerului Culturii al Republicii Moldova, 
rezultatele descoperirilor fi ind refl ectate în rapoartele arheologice, prezentate 
Comisiei arheologice.

Această zonă prezintă un interes științifi c sporit datorită spațiului vast de 
răspândire a materialelor, cantității lor semnifi cative, continuității de locuire, 
expresivității geografi ce deosebite a zonei, precum și valorii fragmentelor ce-
ramice și pieselor de inventar descoperite. Ea a căpătat importanță în circuitul 
științifi c în urma investigațiilor de teren realizate de către cunoscuta cercetă-
toare T. Passek în contextul perieghezelor efectuate în zona bazinului râului 
Nistru în anii ’50 ai secolului trecut.

Primele lucrări din microzonă, la care au participat studenții Facultății, s-au 
desfășurat în anul 2005, în așezarea Horodca X, situată pe malul iazului de 
lângă satul Ulmu, raionul Ialoveni. În procesul lucrărilor de extindere a iazu-
lui în anii ’50 ai secolului trecut, pentru construcția unei gospodării piscicole, 
au apărut la suprafață fragmente de ceramică pictată cucuteniană. În cadrul 
cercetărilor din 2005 studenții au participat la descoperirea rămășițelor de 
locuințe, în incinta cărora au fost depistate amenajări interioare.

Pe parcursul anilor 2007-2012, expedițiile Facultății în această microzonă 
au drept obiectiv așezarea Horodca Mare, situată în apropiere de satul Horod-
ca Nouă, raionul Hâncești. Aceasta este o așezare pluristratigrafi că și conține 
mai multe nivele de locuire. Ea este amplasată pe promontoriul „La Cetate”, pe 
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malul drept al râului Botna. La poalele promontoriului se întinde satul Ho-
rodca Nouă, iar pe terasa superioară – cătunul numit de localnici „La Roman”, 
care constituie o parte a satului Drăgușenii Noi din raionul Hâncești. Staţiunea 
a fost descoperită de T. Passek în anii ’50 ai secolului trecut. Denumirea ei pro-
vine de la prezența sistemului defensiv, care s-a păstrat pe o anumită porțiune 
și denotă că această așezare era o cetate. De pe suprafaţa acestei zone, iniţial a 
fost colectat un bogat material arheologic eneolitic (identifi cat prin vestigiile 
materiale cucuteniene), getic și medieval. 

Cercetările arheologice în această așezare s-au desfășurat în partea ei cen-
trală și în zona nord-estică. Analiza stratigrafi ei a confi rmat observaţiile iniţiale 
despre prezenţa straturilor de sol cu conţinut de vestigii cucuteniene, acoperite 
de materiale din epocile getică și medievală. Investigațiile de teren au dus la des-
coperiri semnifi cative: piese din silex (așchii, lame, gratoare, vârfuri de săgeți, 
nuclee din silex), pietre prelucrate, fragmente de statuete antropomorfe femini-
ne și masculine. În anul 2009, au fost descoperite ruinele unui cuptor.

Ceramica descoperită în așezarea Horodca Mare a fost examinată după mai 
multe criterii: prezenţa decorului pictat, adâncit ori în relief; compoziţia și ca-
litatea pastei folosite la confecţionarea vaselor; tipul și intensitatea de ardere; 
forma vaselor. Analiza statistică a constatat că principalele categorii din cera-
mica descoperită în așezare sunt: ceramica cucuteniană, getică și medievală. În 
zona nord-estică materialul medieval lipsește totalmente, ceramica cucutenia-
nă constituind 98%. Aceasta se caracterizează prin categoriile sale tradiţionale: 
fi nă, semifi nă și grosieră. Majoritatea fragmentelor descoperite sunt lipsite de 
decor, cu excepţia câtorva din ele, care și-au păstrat pictura sau ornamentul 
adâncit. Această situaţie creează mari difi cultăţi în determinarea cronologiei 
absolute a fazelor cucuteniene. Majoritatea fragmentelor ce conţin decor pictat 
l-au păstrat doar sporadic și într-o formă corodată. 

Importanţa sitului Horodca Mare este argumentată și de prezenţa în stratu-
rile culturale a importurilor ceramice, ce caracterizează perioadele posterioare 
cucutenianului. Aici au fost găsite un fragment de amforă grecească și un frag-
ment de ceramică cu fi rnis negru. Pe lângă faptul că se argumentează o conti-
nuitate de locuire, se atestă și încadrarea acestei zone într-un context mai larg 
de relații. Fragmentele găsite exprimă raporturile populaţiei getice din această 
staţiune în epoca antică cu popoarele vecine. Prezenţa fragmentului de am-
foră ilustrează răspândirea în această zonă a ceramicii grecești, confecţionată 
dintr-o pastă calitativă cu ingredient vizibil de nisip mărunt și cu suprafaţa 
supusă unei minuţioase prelucrări. Fragmentul de ceramică cu fi rnis negru 
este realizat dintr-o pastă fi nă, de asemenea calitativă, având în compoziţia sa 
același tip de ingredient. Suprafaţa lui, bine lustruită, demonstrează o dată în 
plus calitatea ceramici fi ne grecești, care a avut în arealul său de răspândire și 
regiunea pruto-nistreană.
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Materialul osteologic, descoperit în cadrul acestor cercetări, ilustrează as-
pecte ce ţin de modul de viaţă al populaţiei. Atât din complexe, cât și din stra-
turi au fost degajate oase de animale domestice, care însoţeau existenţa omului 
în cadrul comunităţii date. Ele au fost descoperite dispersat, fără a se înscrie în 
careva context de concentraţie de materiale. 

Săpăturile efectuate, atât în partea centrală a așezării, cât și în zona ei nord-
estică, au atestat prezenţa complexelor locative. Cele care s-au păstrat la adân-
cimi mici nu pot fi  localizate cu exactitate în perimetrul lor. Aceste complexe 
au fost distruse în urma lucrărilor agricole, lipitura fi ind purtată de arătură. La 
limita estică imediată, la o adâncime mai mare, complexele au fost descoperite 
intacte. Majoritatea fragmentelor de lipitură arsă descoperite se caracterizează, 
după compoziţie și după amprentele negative pe care le conţin, ca fragmente 
de pereţi, deși au fost găsite și bucăţi mici de platformă. Nuanţele diferite ale 
culorii constată o ardere neuniformă, deseori fi ind de o intensitate majoră. 

Materialele descoperite în așezarea Horodca Mare au demonstrat impor-
tanța științifi că a acestui sit arheologic. Participarea studenților la procesul 
descoperirilor contribuie la formarea priceperilor și deprinderilor de lucru pe 
teren și de analiză a materialului degajat. Studenții sunt încadrați în periegheza 
zonei pentru atestarea la suprafață a fragmentelor de material arheologic. În 
cadrul cercetării ei însușesc etapele și metodele de săpătură: trasarea secțiunii, 
degajarea solului pe straturi, descoperirea obiectelor și localizarea lor pe harta 
secțiunii, prelucrarea și clasifi carea materialului. Studenții obțin competențe 
de analiză a descoperirilor: observații stratigrafi ce și ale planurilor secțiunilor, 
analize tipologice pentru ceramică (calitatea pastei, tipul decorului, forma va-
sului) și piesele de inventar. 

Importanța participării studenților la săpăturile de la Horodca constă în 
formarea specialiștilor istorici, ce posedă competențe de cercetare și contri-
buie activ la valorifi carea patrimoniului cultural-istoric național și unversal. 
Prin activitatea de cercetare desfășurată în această stațiune, studenții percep 
continuitatea tradițiilor locale, atestate în această zonă din epoca neoliticului. 

Prin rezultatele obţinute în cadrul cercetărilor de teren și concluziile înain-
tate în acest articol accentuăm valoarea știinţifi că a sitului arheologic Horodca 
Mare, raionul Hâncești, în contextul cercetărilor arheologice contemporane 
și contribuția studenților Facultății de Istorie și Etnografi e a UPS „I. Crean-
gă” la descoperirea și protejarea patrimoniului cultural-istoric al Republicii 
Moldova.
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Complexe eneolitice descoperite în 2012Cercetarea sistemului defensiv în 2011
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Niciun alt popor pravoslavnic nu a făcut 
atâta bine pentru Athos, cât au făcut românii. 

(Profi rii Uspenski)

Summary
In this article is presented the role and importance of Mount Athos for the Ortho-

dox world. Th ere is also emphasized the contribution of the Romanian Countries in 
the process of supporting the Athonite Orthodoxy along the centuries.

It is also an attempt to promote and communicate the knowledge about the Atho-
nite Monasteries to the students of the Faculty of History and Geography of UPS „I. 
Creanga”.

Keywords: Athonite Monasteries, Romanian Countries, Byzantine tradition, pi-
ligrims, Orthodox.

Muntele Athos este o mică peninsulă de 340 km pătraţi în nordul Mării 
Egee și aparţine teritorial de Grecia de Nord, cu capitala la Salonic. Peninsula 
atonită are o lungime de circa 30 km și lăţimea medie de 12 km. Capitala Atho-
sului este Careia, iar portul de acces, Dafne1.

Începuturile vieții monahale în Athos se crede că datează din timpul Îm-
păratului Constantin cel Mare (330-337) și al impăratului Teodosie cel Mic 
(408-450). Primele așezări monahale sunt considerate Vatopedu și Xeropota-
mu. Perioada de înfl orire a monahismului de aici a fost între anii 963 și 1453, 
când Athosul se afl a sub directa supraveghere și întreţinere a împăraţilor bi-
zantini. După căderea Consantinopolului, Muntele Athos a stat 500 de ani sub 
stapânire otomană. În 1912 Athosul intră sub tutela și administraţia Greciei, 
iar în 1926 este declarat Republica Monahală Ortodoxă Autonomă în cadrul 
Greciei. Jurisdicţional și spiritual, a depins și depinde de Patriarhia Ecumenică 
de la Constantinopol, care aprobă orice numiri și schimbări de stareţi și supra-
veghează viaţa duhovnicească2.
1  http://ro.wikipedia.org/wiki/Muntele_Athos (accesat la data 19.12.2013).
2  „Românii și Muntele Athos”, in Culegere de studii și articole alcătuite de prof. Gheorghe Va-

silescu și Ignatie Monahul, București: Editura „Lucman”, 2007, V-1, pp. 150-155.
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Muntele Athos se conduce după un Regulament monastic, elaborat de Co-
munitatea celor 20 de stareţi (conducerea supremă, numită Chinotita) și re-
cunoscut de Patriarhia Ecumenică și de guvernul de la Atena. Alegerea mem-
brilor Chinotitei (legislativului) și a Epistasei (executivului) se face în Biserica 
Protaton din Careia. Din partea guvernului grec este numit un guvernator 
recunoscut de Chinotita. Regulamentul stabilește regulile de vieţuire, dreptu-
rile și îndatoriile mănăstirilor și călugărilor, precum și condiţiile de vizitare a 
Sfântului Munte. În acest regulament se prevede interzicerea sub afurisenie a 
intrării femeilor în Sfântul Munte, lucru respectat de altfel de la începuturile 
monahismului aici3. Din cele 20 de mănăstiri, 17 sunt grecești, una rusească 
(Pantelimon), una sârbă (Hilandaru) și una bulgară (Zografu). Cele 20 de mă-
năstiri, în ordinea după care sunt așezate în catalogul mănăstirilor atonite, sunt 
următoarele: Marea Lavră, Vatopedu, Iviru, Hilandaru, Dionisiu, Cutlumuș, 
Pantocrator, Xeropotamu, Zografu, Dohiariu, Caracalu, Filoteu, Simonopetra, 
Sfântul Pavel, Stavronichita, Xenofont, Grigoriu, Esfi gmenu, Sfântul Panteli-
mon (Russikon) și Constamonitu. 

Noi, românii, care am facut cele mai multe donaţii în Athos, nu avem o mă-
năstire a noastră, ci doar două schituri: Prodromul și Lacu4.

Schitul românesc Sfântul Ioan Botezătorul (în grecește Prodromu) aparține 
Sfi ntei Mănăstiri a Marii Lavre. Este situat între Kavsokalyvia și Marea Lavră. 
O altă așezare monastică românească este Schitul Sfântul Dumitru Valahu (zis 
și Schitul Lacu), care aparține Mănăstirii Sfântul Pavel. Este construit la o al-
titudine de 280 m, între Marfonu și Antiathon. A fost fondat în secolul X de 
călugări din Moldova5.

Deosebit de strânse au fost legăturile domnitorilor, boierilor și mănăstirilor 
din Țările Române cu centrele monastice de la Sfântul Munte Athos6.

Sfântul Munte devine un simbol care reprezentă unitatea ortodoxiei. Pe mă-
sură ce Muntele Athos câstigă în autonomie și mai ales după căderea Constan-
tinopolului, capătă importanță ca simbol al libertăţii credinţei ortodoxe și de 
menţinere a tradiţiei bizantine. Este perioada când principii români, care nu 
erau încadraţi în administraţia otomană, sprijină foarte mult reconstrucţia la 
Sfântul Munte7.

Politica de continuare a tradiţiei bizantine își propune următoarele scopuri: 
ajutorarea Muntelui Athos și a întregului Răsărit ortodox, respectarea princi-
piilor corespunzătoare unui ideal greco-roman și bizantin în materie de guver-
nare internă și luptă antiotomană8.
3  „Românii și Muntele Athos”, V-II, p. 500.
4  Ibidem, p. 510.
5  http://ro.wikipedia.org/wiki/Muntele_Athos (accesat 19.12.2013); „Românii și Muntele 

Athos”, V-II, p. 396.
6  A. Eșanu et al., Mănăstirea Căpriana (sec. XV-XX). Chișinău, 2003, p. 88.
7  M. Crăciun, Protestantism și ortodoxie în Moldova (sec. XIV-XV), Cluj, 1996, p. 35. 
8  I. Moldoveanu, Contribuţii la istoria relaţiilor Ţărilor Române cu Muntele Athos (1650-1863), 

București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2007, p. 14.
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Cunoscutul bizantinist Dumitru Nastase a afi rmat și a dovedit în multe stu-
dii ale sale că justifi carea principală a variatului ajutor către Mănăstirea Pro-
taton (centru nu numai administrativ al Sfântului Munte) și către diverse mă-
năstiri este de natură ideologică. Este vorba de o ideologie de tip imperial, care 
îi îndemna pe domnii români să dăruiască importante ajutoare mănăstirilor 
din Muntele Athos. De asemenea, aceste ajutoare se pot explica și prin dorinţa 
unor dregători, ctitori de mănăstiri sau biserici de a nu le lăsa în paragină după 
moarte: pentru aceasta, ei își închinau ctitoriile unora dintre mănăstirile de la 
Locurile Sfi nte. Totodată, un rol important l-au avut călugării athoniţi, care au 
venit în Ţările Române după ajutor, aducând cu ei sfi nte moaște sau bucăţi din 
Lemnul Sfânt și arătând starea grea în care se găsea mănăstirea lor9.

Pe parcursul sec. XV – a doua jumătate a sec. XVIII, domnitorii Ţărilor 
Române au acordat aproape permanent sprijin material mănăstirilor athonite. 
Sunt atestate documentar ajutoare din partea domnitorilor moldoveni Vlad 
Călugărul, Ștefan cel Mare și Sfânt, Petru Rareș, Alexandru Lăpușneanu, Petru 
Șchiopu, Ieremia Movilă, Matei Basarab, Vasile Lupu, Constantin Brâncovea-
nu ș.a. Suportul către mănăstirile athonite s-a materializat prin: renovarea și 
împodobirea unor construcţii mănăstirești, sprijin bănesc, închinări de mă-
năstiri, schituri și biserici moldovenești cu toate metoacele (fenomen ce ia am-
ploare în secolele XVII-XVIII), diverse daruri ș.a.10. Astfel, și în ziua de azi, 
pelerinii ortodocși care vizitează mănăstirile athonite pot vedea la majoritatea 
acestor mănăstiri diverse daruri oferite din Țările Române.

Este cazul să subliniem ca numărul documentelor românești afl ate în ar-
hivele mănăstirilor athonite este în jur de 40 000, conform unor estimări mai 
noi11. În ultima perioadă, cercetătorii Florin Marinescu, Petronel Zahariuc, 
Ioan Caproșu au început să publice noi documente privitoare la relațiile Țărilor 
Române cu mănăstirile athonite12.

Ținând cont de importanța Sfântului Munte Athos pentru poporul român, 
deja de ani buni studenților Facultății de Istorie și Etnopedagogie ai Universității 
Pedagogice de Stat „I. Creangă” din Chișinău le este propus cursul opțional 
9  F. Marinescu, N. Mertzimekis, „Ieremia Movilă și ajutorul acordat unor mănăstiri de la 

Muntele Athos”, in Movileștii. Istorie și spiritualitate românească. Vol. 2, Suceava, 2006, p. 
187; D. Nastase, „Coroana împărătească a lui Vasile Lupu”, Anuarul Institutului de Istorie 
,,A.D. Xenopol”, V-XXXI, Iași, 1994, pp. 43-52. 

10  Bodogae Teodor, Ajutoarele românești la mănăstirile din Sfântul Munte Athos, Sibiu 1940; 
ed. II, București, 2003, p. 230; Zubco Angela, Biserica în Ţara Românească și Moldova în 
secolele XIV-XVII, Chișinău, 2001, p. 89.

11  I. Moldoveanu, Contribuţii la istoria relaţiilor Ţărilor Române cu Muntele Athos (1650-
1863), București, 2007, p. 67.

12  Documente românești din arhiva Mănăstirii Xiropotam de la Muntele Athos, ed. F. Mari-
nesu, I. Caproșu, P. Zahariuc, V-I (1432-1800), Iași, 2005; Petronel Zahariuc, De la Iași la 
Muntele Athos. Studii și documente de istorie a Bisericii, Iași, 2008; Contribuții privitoare la 
relațiile Țărilor Române și bisericilor răsăritene în secolele XIV-XIX, ed. Petronel Zahariuc, 
Iași, 2009.
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„Relațiile Țărilor Române cu mănăstirile de la Muntele Athos”. Curricula cur-
sului are ca obiectiv cunoașterea de către studenți a rolului și importanței Sfân-
tului Munte Athos pentru lumea ortodoxă. Totodată, studenții pot studia și 
determina contribuția Țărilor Române în păstrarea credinței ortodoxe la mă-
năstirile athonite, infl uența isihasmului asupra vieții religioase și culturale a 
Țărilor Române. Cursul conține teme precum: Cadrul geografi c și istoric al 
Muntelui Athos, Sfântul Munte Athos – centru al isihasmului, Relațiile româ-
no-athonite, Infl uența Athosului asupra Țărilor Române etc.13.

Din cele expuse putem concluziona că promovarea valorilor spirituale și 
a importanței Sfântului Munte Athos pentru lumea creștin-ortodoxă va im-
pulsiona pelerinii din Republica Moldova să-și indrepte atenția spre vizitarea 
acestor locuri sfi nte.
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Summary
At the Faculty of History and Etnopedagogy of State Pedagogical University „Ion 

Creanga” shall be given to the study of National Heritage of the Republic of Moldo-
va to educate patriotism but also Heritage of other countries, especially of France. 
France occupies a special place by the cultural monuments in general, and archi-
tecture and painting in particular. European cities do not have a density of works 
comparable to the architectural in France. Th is country is distinguished by fantastic 
constructions like the Palace of Versailles and the Louvre Fontenbleau, Chambord, 
cathedrals of Notre Dame in Paris, Reims, Eiff el’s Tower, etc.

Key Words: France, architecture, Chateau, Napoleon, Josephina, Louvre, gallery, 
pantheon.

În anul 1972 UNESCO a aprobat Convenția pentru protejarea patrimoniu-
lui natural și cultural al omenirii. Cele 146 de state participante desemnează 
moștenirile omenirii ca „valoare extraordinară și universală”. 

Actualmente se găsesc 496 de monumente pe Lista patrimoniului mondial a 
UNESCO. Franța ocupă un loc special cu monumentele sale culturale. Niciun 
oraș european nu prezintă o densitate de opere arhitecturale comparabilă cu 
orașele din Franța. Această țară se deosebește prin construcții ca: Palatul și 
parcul Versailles, Palatul și parcul Fontainebleau, catedralele Notre-Dame din 
Paris și Reims, Turnul Eiff el etc. 

Patrimoniul Franței se deosebește prin faptul că nu numai regii sau statul 
francez acordau atenție dezvoltării culturii. Un mare rol au mecenații și acele 
legi care oferă anumite facilități persoanelor care sponsorizează artiști și pro-
iecte culturale1, ceea ce ar fi  bine să se facă și în Republica Moldova.

La Facultatea de Istorie și Etnopedagogie se studiază patrimoniul național 
al Republicii Moldova, dar și patrimoniul altor țări, în special al Franței. 

Doctorul conferențiar Nicolae Ciobotaru prezintă un curs opțional Relațiile 
româno-franceze în sec. al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea. Domnia sa 
1  Vezi Модели и практики спонсорства и фандрейзинга во Франции, http://www.cpolicy.

ru/issledovania.html/france.html (accesat 18.12.2013).
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împreună cu prof. A. Petrencu de la USM au organizat o masă rotundă la „Vo-
cea Basarabiei”. Se scriu teze de licență și de an. Profesorii și studenții participă 
la Zilele Franței, organizate de Alianța Franceză. 

Profesorul Eugen Certan a acordat o atenție sporită studierii patrimoniului 
cultural al Franței în procesul predării istoriei moderne. Se organizau prele-
geri, seminare, dispute. Mulți studenți făceau referate, se organizau conferințe 
studențești în colaborare cu Catedra de limbă franceză. De Ziua Națională a 
Franței, 14 iulie, în diferiți ani au fost publicate articole în ziare și s-au ținut 
conferințe la radio și televiziune. 

Studierea patrimoniului Franței începe cu Palatul Louvre. El a fost reședința 
regilor francezi de la Francisc I până la Ludovic XIV, a lui Napoleon și a lui F. 
Mitterand. Louvre este o operă istorică grandioasă de o importanță vitală. S-a 
identifi cat întotdeauna cu însuși destinul Franței și cu patrimoniul său artistic. 
Cel care transformă palatul într-un adevărat templu al artei este Ludovic XIV 
– „Regele Soare”. Transformarea palatului Louvre în cel mai mare muzeu din 
lume va dura încă un secol. În timpul lui Ludovic XV, marchizul D. Marigny, di-
rectorul general al Clădirilor Regale, lansează inițiativa de a expune publicului 
tablourile care aparțineau regelui, punând la dispoziția publicului câteva săli ale 
palatului. În 1755, Grande galerie, construită în timpul lui Henric IV, a devenit 
un centru al expozițiilor de pictură. Iar între 1594 și 1608, a devenit sală de 
expoziție. Coridorul imens de 500 m – coloana vertebrală a muzeului ‒ devine 
un spațiu ideal în urma adăugirii unui element nou: deschiderea furnizată de 
bolta de sticlă pentru ca lumina naturală să pătrundă în interior.

După încarcerarea regelui Ludovic XVI, Adunarea Națională hotărăște 
ca galeriile fostului palat să fi e transformate în muzeu public, denumit în 
anul 1793 Muzeul Central al Artelor. În luna ianuarie a aceluiași an, muzeul 
găzduiește o serie de tablouri în Salonul Carré, iar din anul 1800 se extinde în 
Grande galerie2.

În anul 1692 Academia Regală de Pictură și 
Sculptură își stabilește sediul în incinta palatului. 
Rechiziționarea operelor de artă de către armata lui 
Napoleon în întreaga Europă transformă Louvrul în 
cel mai spectaculos muzeu din lume. 

În el se găsesc opere din școala franceză a lui Geor-
ges de La Tour. A sa La Madeleine pénitente (1630-
1635) este o veritabilă meditație despre viață și fragili-
tatea acesteia, sugerate de craniul ținut în mâna dreaptă 
și de fl acăra lumânării, efemeră și tremurândă. 

2  Sylvie Béguin, Le musée du Louvre, Paris: Fernand Hazan, 1971, p. 35.
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Louis Le Nain pictează portrete de familii 
de țărani în diverse medii. Tablourile sale tind 
spre realism și sunt capodopere ale observației 
psihologice, făcute cu o tehnică specială de 
nuanțe alb, gri și bej.

Hyacinthe Rigaud a pictat Ludovic al XIV-lea în cos-
tum sacru. Bătrânul rege este redat ca reprezentant al 
atribuțiilor puterii, purtând o mare manta de hermină. 
Poza, foarte studiată, pune în valoare o siluetă încă ele-
gantă, totuși se observă bătrânețea; opera aceasta pune 
sfârșit unui mare secol. 

Chardin este prezentat publicului cu o operă recu-
noscută, Tânăra pictoriță (1737). Ritmul armonios de 
forme, raportul de tonalități, execuția prestigioasă: toa-
te aceste calități formau calitățile admirabile de portrete 
de copii. 

Portretul lui Madame de Pompadour, favorita lui 
Ludovic XV, executat de Maurice Quentin de la Tour 
(1755), excelează prin tehnica rapidă de pastel, care per-
mitea de a simți mobilitatea unei expresii de mare onoa-
re și atrăgea artiștii de un mare talent. 

Puțini artiști sunt așa de bine reprezentați în Louvre ca Eugène Delacro-
ix (1798-1863). Vizitatorii pot să urmărească pas cu pas opera excepțională a 
acestui maître. Operele lui Delacroix, Moartea lui Sardanapale, Luarea Con-
stantinopolului și Libertatea conduce popoarele, prezentată la Salonul din 1834, 
uimesc publicul3. 

3  Ibidem, pp. 41-78.
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Școala italiană este reprezentată prin opera lui Mantegna, Calvarul, 
compoziție foarte elaborată prin schemele geometrice riguroase. Lumina me-
talică a desenului conferă o atmosferă eroică. 

Școala olandeză și fl amandă sunt reprezentate prin lucrări de Rembrandt, 
Autoportret, Hendrickje Stoff els ș.a., de Rubens, Helene Fourment cu doi copii, 
de Van Dyck, Portretul lui Carol I. 

Sunt reprezentate de asemenea școala de pictură germană, spaniolă4 și en-
gleză5.

Palatul Versailles a fost la început doar 
un castel de vânătoare, pe care Ludovic 
XIII l-a construit în anul 1624. Arhitectul 
Le Vau i-a dat o nouă fațadă, Jules Mansart 
a dezvoltat mansardele castelului, prin fe-
restrele cărora intră lumina. Jules Mansart 
a mărit castelul, construind în 1862 camere 
și o fațadă spre oraș, lungă de 680 m. 
4  Ibidem, pp. 79-106.
5  Ibidem, pp. 107-111.
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Galeria Oglinzilor, lungă de 73 m și lată de 10 m, cu 17 arcade cu oglinzi 
înalte. Totul era folosit pentru a uimi vizitatorul cu dimensiunile impozabile, 
magnifi cul materialelor care înfrumusețau pereții și plafonul, lunga perspecti-
vă, simetria riguroasă și jocul luminilor. Pe lângă vasele de porfi r și busturile 
împăraților romani, regii prezentau aici cele mai bune piese din colecția antică6. 

Opera regală din palatul de la Versailles, căptușită cu lemn pictat și marmu-
ră, are o acustică minunată și este creația arhitectului Gabriel7.

Panteonul din Paris, inițial biseri-
ca Sfânta Genevieva, își lasă amprenta 
prin lumină, eleganță. Proiectul a înce-
put în anul 1744, odată cu întronarea 
lui Ludovic XV și cu jurământul lui de 
a construi o biserică magnifi că pentru 
Sfânta Genevieva, protectoarea spiri-
tuală a Parisului. Arhitectul Souffl  ot a 

deschis spațiul intern pentru revenirea la tipul de construcție gotică, conducând 
acoperișul și cupola într-un curs combinat de coloane separate. Cupola grandi-
oasă a necesitat însă un sistem mai complicat de arce și pandative pentru trans-
ferarea considerabilei greutăți la pilastre și coloanele, pereții parapetului ascund 
o structură care nu poate fi  înțeleasă pe deplin decât analizând planul. Ames-
tecul dedicat al bolții, pandativele și coloanele în stil gotic creează o deschidere 
vizuală în structura superioară și o continuitate de ordin fi zic pentru navele 
laterale, care sunt într-adevăr excepționale 
la o biserică de factură clasică.

Opera din Paris este construită în anii 
’60 ai secolului XIX. Ea este una din cele mai 
proeminente clădiri ale Parisului. Vizitato-
rul pășește mai întâi într-o sală spațioasă, 
concentrată spre o mare scară. O cascadă 
policromă de balustrade, cariatide, coloane 
și scări de marmură creează un spectacol 
6  A. Laborde, Versailles ancien et moderne, Paris: Schneider et Langrand, 1984, p. 99.
7  I. Grecu, 1000 de minuni arhitecturale, Oradea: Aquila, 2009, p. 65.
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emoționant. Suprafața Operei este de 11 237 m2, lungi-
mea de 97 m, lățimea 125 m, înălțimea 73,6 m, marea 
scară 30 m înălțime, locuri 2200, candelabre – 8 tone8. 

Turnul Eiff el este cea mai înaltă construcție (300 m) 
și un simbol al Parisului. Mai mult de 15 mii de detalii de 
metal unite, cu o masă de 9 mii de tone, atrag ca un mag-
net milioane de oameni din întreaga lume. Înfățișarea 
magnifi că a Turnului Eiff el se deschide anume seara, 
când mii de lumini schițează simbolul Franței. 

În Franța sunt câteva catedrale purtând numele No-
tre-Dame: la Paris, Rouen, Chartre9.

Merită atenție și Arcul de Triumf din Paris, care a fost construit în cinstea 
victoriilor lui Napoleon I Bonaparte. (Arcul de Triumf din Chișinău este o for-
mă mai mică a Arcului de Triumf din Paris.)

Desigur, studenții trebuie să cunoască și castelul Malmaison, care a fost un 
cuib de fericire pentru Napoleon Bonaparte și prima sa soție, Josephine.

8  Laborde, Versailles ancien et moderne. Paris: Schneider et Langrand, 1984, p. 65.
9  Grecu, 1000 de minuni arhitecturale, pp. 68-69.
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Castelul Malmaison este situat în orașul Rueil-Malmaison, departamentul 
Hauts-de-Seine, în regiunea Île-de France. El a fost reședința împăratului Na-
poleon și al soției sale, Josephine. 

Josephina fusese căsătorită înainte cu Alexandre 
de Beauharnais, victimă a Revoluției Franceze de la 
1789. Castelul Josephinei se afl a în cartierul Rueil-
Malmaison, un cartier select în partea de nord-vest a 
Parisului. E numit Malmaison și se afl ă la aproxima-
tiv 12 km de centrul Parisului, pe domeniul Malmai-
son, ce se întinde pe o suprafață de 0,61 km2.

Nu la mult timp după ce Napoleon este numit co-
mandantul trupelor franceze în Italia, acesta o cere de 
soție pe Josephina, căsătoriă fi ind ofi ciată la 8 martie 
1799, în biroul notarial al familiei de Beauharnais. 

În acea perioadă soții Bonaparte locuiau mai 
mult la castelul Malmaison, un castel mic, 
dar elegant. În spatele acestuia, o grădină ti-
pic franceză, cu statui de marmură, cu multe 
fl ori, cu un bazin circular cu fântânâ artezi-
ană, cu nuferi și multe alte plante acvatice, 
asigura un loc de recreere. 

Astăzi, o alee acoperită cu marmură spar-
tă te conduce la intrarea principală și în inte-

riorul castelului, apoi o altă poartă, frumos ornată cu două obeliscuri în mini-
atură, te scoate în grădina castelului. Amândouă pot fi  vizitate. Josephina iubea 
fl orile și dorea ca grădina ei să fi e cea mai frumoasă din întregul Paris. Până la 
sfârșitul vieții, ea a reușit să planteze peste 200 de plante exotice și arbuști aduși 
din întreaga lume. Astăzi au rămas foarte puține plante. Se simte lipsa mâinii 
unei femei iubitoare de frumos și lipsa banilor unui împărat! 

După ce Champolion a descifrat tăblițele de la Roseta, aduse de savanții 
lui Napoleon din Egipt, a început în Franța egiptomania și multe case nobili-
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are își amenajau curțile folosind simboluri 
egiptene, precum cele două obeliscuri de la 
castelul Malmaison. De fapt, unul ceva mai 
mare și original, cu o superbă tichie de aur a 
fost adus de soldații lui Napoleon de la Lu-
xor, Egipt, ca „pradă de război” și instalat în 
Place de la Concorde.

La intrarea în castel, în prima încăpere, 
în așa-zisa sală de recepție, găsești un scurt istoric al domeniului Malmaison, 

apoi o reproducție la scară mică a castelului 
și a domeniului.

Apoi apare sufrageria, o sală de biliard 
și jocuri de societate, o bibliotecă, o sală de 
recepție cu multe farfurii și tacâmuri de aur, 
apoi urmează dormitoarele. 

Josephina avea camera ei, Napoleon pe 
a lui. Patul Josephinei, fl ancat de o oglindă 

mare de Murano, mi s-a părut ceva mai mare decât patul lui Napoleon, mic, 
care, spre surprinderea mea și a tuturor celor 
prezenţi, era croit, după părerea ghidului, pe 
măsura celui care dormea în el. 

În multe alte săli poţi vedea obiecte per-
sonale ale Josephinei sau ale lui Napoleon, o 
colecţie de săbii de luptă, ornice bogat împo-
dobite cu aur sau argint, candelabre somptu-
oase, mobilier de mahon sau acaju, tablouri 
familiale sau individuale.
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Summary
Th e valorifi cation of the natural and cultural heritage is a topic of interest for 

any researcher and teacher of social sciences and humanities, given that it is the only 
way one can we have access to an important source of genuine information. Today 
we are losing valuable knowledge related to traditions, customs, legends, monuments 
of architectural value are being destroyed, remaining without due attention to a very 
important area for both local communities and the state. Th e local cultural heritage is 
one of the most important sources for giving lessons of other historical social activities, 
which a professor of history, civics, geography etc. must organise. Th rough this the 
teacher could help his disciples become aware, or help the develop a passion for natio-
nal history, especially when previous generations, trained by the Soviet Union school 
were subject to ideological propaganda aimed at indoctrinating the population. Th e 
importance of researching the heritage is emphasised and promoted by the national 
objective of delivering historical truth by virtue of discovering new documents and by 
analysing those insuffi  ciently assessed until today. A well explored local heritage can 
serve as a stepping stone to include urban and rural tourist routes local or internati-
onal republican .

Th e Master thesis represents a scientifi c research dedicated to a current aspect of 
contemporary science. It aims to collect and interpret a rich documentary material 
and also developing skills to synthesize information, determine the importance of fi eld 
research as a whole, for subsequent studies. Master theses at the Faculty of History 
and Etnopedagogie are a possibility of documenting and generalising the collected 
material, dedicated to specifi c aspects of national and world history and culture.

In the current presentation we look at an overview of the topic and the content 
of theses of the period 2010-2013, dedicated to the cultural heritage of communities 
in Moldova, realised in the Masters programme of History Heritage and Cultural 
Tourism, administered by the Department of Ethnology and Geography and by the 
programme „Teaching historical disciplines”, coordinated by the Department of his-
tory of Romanians from the Faculty of History and Etnopedagogie State Pedagogical 
University Ion Creanga.

Keywords: local cultural heritage, theses, traditions, customs, festivals, museums, 
monuments, cultural institutions, educational activities, personalities.
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Astăzi se pierd cunoștințe prețioase ce țin de tradiții, obiceiuri, legende, se 
distrug monumente cu valoare arhitecturală1, rămânând fără atenția cuvenită 
un domeniu foarte important, atât pentru comunitățile locale, cât și pentru 
stat. Valorifi carea patrimoniului cultural este un subiect actual pentru cercetă-
tori și cadrele didactice din domeniul științelor sociale și umanistice, deoarece 
în acest mod putem avea acces la un izvor important de informații veritabi-
le. Patrimoniul cultural local este una din sursele de documentare importante 
pentru cadrele didactice. Prin intermediul lui profesorul poate să sensibilizeze 
discipolii, să-i facă pasionați de istoria națională, mai ales în condițiile când 
generațiile anterioare, instruite de școala sovietică, au fost supuse unei propa-
gande ideologice ce avea drept scop indoctrinarea populației. 

Teza de Master reprezintă o cercetare științifi că dedicată unui aspect actual 
al științei contemporane. Ea are ca obiective culegerea și interpretarea unui 
bogat material documentar, formarea abilităților de sintetizare a informației2, 
determinarea importanței cercetărilor de teren, în ansamblu, pentru studii-
le ulterioare. Tezele de Master la Facultatea de Istorie și Etnopedagogie sunt 
o posibilitate de documentare și generalizare a materialelor culese, dedicate 
unor aspecte concrete ale istoriei și culturii naționale și universale. 

În actuala prezentare facem o analiză generală a tematicii și a conținutului 
tezelor de Master din perioada 2010-2013, dedicate patrimoniului cultural al 
localităților Republicii Moldova, realizate în cadrul Programului de Masterat 
Patrimoniu istoric și turism cultural, administrat de către Catedra de Etnolo-
gie și Geografi e și a Programului Didactica disciplinelor istorice, coordonat de 
către Catedra Istoria Românilor de la Facultatea de Istorie și Etnopedagogie a 
Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă. 

Astfel, în anul de studii 2010-2011 din 15 masteranzi de la specializarea 
Patrimoniu istoric și turism cultural, 3 elaborau teze în domeniul patrimoniului 
localităților3. Două dintre ele erau dedicate cercetării patrimoniului arhitectu-
ral: Istoria Bisericilor și Mănăstirilor din r-nul Căușeni era subiectul investigat 
de către masteranda Angela Afanasii și Istoria bisericilor din sectorul Buiucani, 
Chișinău, masterandă Vera Ceban. Ambele l-au avut în calitate de conducător 
științifi c pe dr., conf. univ. J. Nastas. Studierea patrimoniului cultural al loc. 
Cuhnești. raionul Glodeni a fost tema de cercetare a masterandului Andrei 
Rodnițki, cond. șt. V. Ursu4.

În următorul an de studiu 2011-2012 din totalul de 16 teze, 6 au fost de-

1  Patrimoniul cultural al Republicii Moldova: de la realitate la necesitate. Coord. vol. Ștefăniță 
ion. Chișinău: Continental Grup, 2011.

2  Regulamentul cu privire la Teza de Master, UPS Ion Creangă, 2008.
3  Specializarea din anul de studii 2010-2011 a studenților și masteranzilor de la Catedra de 

Etnologie și Geografi e / Arhiva curentă a Catedrei de Etnologie și Geografi e.
4  Idem.
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dicate patrimoniului cultural al localităților Republicii Moldova5. Patrimoniul 
cultural material și imaterial al raionului Rezina la etapa contemporană a fost 
tema de investigație a masterandei Elena Grosu-Coșpormac, cond. șt. V. Ursu. 
Potențialului turistic al raionului Soroca a fost în vizorul Nataliei Brighidin, 
care a urmărit cercetarea monumentelor naturii din această zonă geografi că a 
țării, avându-l în calitate de cond. șt. pe Iurie Bejan, dr. în geografi e. Patrimo-
niul cultural al aceluiași raion a fost examinat și de către masterandul Vitalie 
Vlas în colaborare cu cond. șt. Jeni Nastas. Dânsul însă s-a dedicat cercetării 
monumentelor de istorie și cultură ale raionului. 

Un subiect foarte interesant l-a avut ca protagonist pe Sergiu Bolgari. Mas-
terandul s-a preocupat de studierea muzeului satului în calitate de șansă a 
salvgardării patrimoniului etnografi c, fi ind îndrumat de cunoscutul etnograf 
V. Buzilă. Dna V. Buzilă a fost conducător științifi c și al tezei realizată de că-
tre Tatiana Țurcan. Genericul acesteia este semnifi cativ pentru țara noastră: 
Rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi – candidat pentru înscriere în lista 
UNESCO a patrimoniului cultural și natural al Republicii Moldova. 

Centrul istoric al orașului Chișinău – un studiu interesant realizat de către 
Carolina Cotoman6, a cuprins studierea patrimoniului arhitectural al acestuia 
și importanța punerii lui în valoare pentru locuitorii orașului și pentru oaspeții 
capitalei. În capitolul I, Patrimoniul arhitecrural al orașului Chișinău în istori-
ografi e, masteramda a examinat lucrările savanților sovietici din perioada ani-
lor 1944-1991, dedicate arhitecturii orașului și a cercetat lucrările consactare 
patrimoniului cultural al orașului Chișinău editate în perioada 1991-2012. Cel 
de-al II-lea capitol, intitulat Planul urbanistic general al Chișinăului. Evoluție și 
difi cultăți, a cuprins studierea primului Plan general al orașului Chișinău din 
perioada postbelică și politica arhitecturală sovietică față de monumentele de 
istorie și cultură din Chișinău, precum și starea patrimoniului cultural-istoric 
din centrul Chișinăului la etapa contemporană.

Noi și interesante cercetări au întreprins masteranzii de la acest program și 
în următorul an de studii, 2012-20137. La evaluarea fi nală din 20-21 iunie 2013 
au fost susținute 20 de teze8, dintre care 7 au fost consacrate patrimoniului 
cultural al localităților Republicii Moldova. 

Președintele Comisiei de Stat – dr., conf univ. Elena Șișcanu menționează în 
Raportul său: „Analiza tematicii tezelor de master ne permite să concludem că 
temele propuse spre cercetare se încadrează perfect în domeniile specializării 
5  Specializarea din anul de studii 2011-2012 / Arhiva curentă a Catedrei de Etnologie și Geo-

grafi e.
6  Carolina Cotoman. Centrul istoric al orașului Chișinău. Teză de Master, Chișinău, 2012 /

Arhiva UPS Ion Creangă 
7  Specializarea din anul de studii 2012-2013 / Arhiva curentă a Catedrei de Etnologie și Geo-

grafi e.
8  El. Șișcanu. Raportul privind susținerea Tezelor de Master la specializarea Patrimoniu isto-

ric și turism cultural, 2013 / Arhiva UPS Ion Creangă, Indexul 02-11.
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„Patrimoniu istoric și turism cultural”, fi ind axate, în special, pe probleme de 
muzeologie, etnografi e, artă muzicală, patrimoniul istoric, turism”. 

A fost apreciat și efortul îndrumătorilor: „Coordonatorii științifi ci, care au 
îndrumat masteranzii în munca de elaborare și scriere a tezelor de master, au 
fost profesori titulari de la Facultatea de Istorie și Etnopedagogie, cât și cumu-
larzi: El. Ploșniță – 2 masteranzi; V. Buzilă – 4; V. Țvircun – 4; V. Ursu – 2; Iu. 
Bejan – 3; J. Nastas – 2; S. Chicu – 1; V. Cozma – 1”9. 

Au fost menționate câteva teze bine elaborate și prezentate care s-au bazat 
pe un studiu de teren: Potențialul turistic al raionului Edineț, masterandă Iulia-
na Goraș; Instalațiile de foc și încălzire din cadrul gospodăriei. Studiu de caz: sa-
tul Zubrești, autoare Ala Ticlenco; Meșteșugurile artistice populare – componen-
tă importantă a patrimoniului cultural al Republicii Moldova – Tatiana Spînu; 
Meșteșugurile artistice populare din Republica Moldova în contextul dezvoltării 
turismului, masterandă Inga Cațavelea-Ouș etc. 

Iuliana Goraș a avut ca temă de investigație Potențialul turistic al raionu-
lui Edineț10. E fi resc ca I-ul capitol să fi e dedicat cercetării principalelor com-
ponente ale patrimoniului natural: legenda și primele atestări documentare; 
așezarea geografi că; relieful și peisajele. Masteranda a completat acest șir de 
subiecte cu elementele naturale de atracție turistică. Capitolul II a fost intitulat 
Patrimonoiul cultural material și imaterial. Primul subcapitol a cuprins studi-
erea obiceiurilor și tradițiilor populare stramoșești și elementele noi introduse 
în cele păstrate până în prezent. Cel de-al doilea subcapitol a fost dedicat cer-
cetării sărbătorilor de familie. Al treilea subcapitol – Case memoriale înserează 
descrierea câtorva muzee de acest tip din raionul Edineț, și anume: conacul 
boieresc din s. Țaul, conacul din s. Brânzeni și cel din s. Poiana. Nu mai puțin 
important este și următorul subcapitol – Biserici, ce a fost elaborat prin exa-
minarea documentelor de cult și a mai multor informații de teren culese de 
la locuitorii raionului. În rezultat sunt descrise monumentele de cult din s. 
Rotunda, s. Parcova și or. Edineț. Prezintă interes și penultimului subcapitol – 
Instituții de cultură și personalități, originari din raion, care este o completare 
importantă a publicațiilor despre personalitățile de vază și instituțiile cultura-
le, ce valorifi că pe deplin bogatul patrimoniu popular artistic. O continuare 
logică a informațiilor expuse în întregul capitol găsim în ultimul subcapitol – 
Concursuri și festivaluri artistice, ce a fost elaborat prin cercetarea mai multor 
documente păstrate în arhivele locale și cea raională.

Maria Melnic a studiat subiectul Jocul satului ca instituție tradițională. Stu-
diu de caz: satul Țigănești, r-nul Strășeni11. Capitolul I – Instituționalizarea Jo-
9  Idem, p. 2.
10  Iuliana Goraș. Potențialul turistic al raionului Edineț. Teză de Master, Chișinău, 2013 / Ar-

hiva UPS Ion Creangă.
11  Maria Melinic. Jocul satului ca instituție tradițională. Studiu de caz: satul Țigănești, r-nul 

Strășeni. Teză de Master, Chișinău, 2013 / Arhiva UPS Ion Creangă.
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cului / horei în context național are două subcapitole: Jocul ca instituție și Jo-
cul ca dans. Capitolul II cuprinde cercetarea tradiției Jocului în loc. Țigănești, 
raionul Strașeni. Având la bază principiul cronologic autoarea face o incursi-
une istorică de la începutul sec. XX până în zilele noastre. Apreciind valoarea 
tezei, cond. șt. Varvara Buzilă menționează în Aviz: „Dat fi ind complexitatea 
temei, autoarea și-a sprijinit demersul, în mare parte, pe elaborări recunos-
cute în domeniu, dar și pe altele mai recente, ce solicită o poziție de prim-
plan în bibliografi a privind patrimoniul cultural imaterial. O altă miză a lu-
crării sunt investigațiile de teren ale autoarei.”12 Astfel, masteranda a utilizat 
metode specifi ce etnografi ei: programul de cercetare, chestionarul, interviul, 
observația nemijlocită, precum și analiza, metoda sistemică de abordare a în-
tregului, metoda comparativ-istorică etc. Un accent mare a fost pus pe prezen-
tarea elementelor jocului: ocaziile de joc, organizarea jocului, protagoniștii lui, 
muzicanții și instrumentele muzicale, participarea diferitor grupuri la joc și 
responsabilitățile acestora etc.

Instalațiile de foc și încălzire din cadrul gospodăriei. Studiu de caz: satul 
Zubrești13 a fost tema tezei de Master realizată de către Ala Ticlenco – cond. 
șt. dr. Varvara Buzilă. „Teza realizată de masterandă vine să abordeze un do-
meniu foarte rar cercetat în literatura etnografi că din Republica Moldova – 
instalațiile de foc, ceea ce constituie o pată albă greu de eliminat din istori-
ografi a disciplinei”14, – scrie V. Buzilă în Avizul la Teză. „Carența apare cu 
atât mai impunătoare, cu cât conștientizăm faptul că fără de instalațiile de foc 
nu poate fi  concepută nici viața privată, nici cea socială, inclusiv dezvoltarea 
turismului”, – se menționează în continuare.15 Studiind rolul focului în mito-
logia și cultura populară românească, autoarea s-a concentrat asupra utilizării 
focului în obiceiuri, precum și asupra descrierii civilizației din jurul focului. 
Capitolul de bază este dedicat descrierii instalațiilor de foc din loc. Zubrești. 
Sunt analizate atât instalațiile de foc de încălzit, cât și cele pentru prepararea 
bucatelor.

Dat fi ind faptul că arta populară s-a păstrat în I-ul rând în localitățile ru-
rale, prezintă interes tezele dedicate meșteșugurilor artistice. Una din ele – 
Meșteșugurile artistice populare – componentă importantă a patrimoniului cul-
tural al Republicii Moldova a fost tema tezei elaborată de către Tatiana Spînu16. 
Capitolul I a cuprins studierea câtorva probleme: Starea meșteșugurilor artisti-
12  Varvara Buzilă. Aviz la Teza de Master Jocul satului ca instituție tradițională. Studiu de caz: 

satul Țigănești, r-nul Strășeni, autoare Maria Melnic / Arhiva UPS Ion Creangă.
13  Ala Ticlenco. Instalațiile de foc și încălzire din cadrul gospodăriei. Studiu de caz: satul 

Zubrești. Teză de Master, Chișinău, 2013 / Arhiva UPS Ion Creangă.
14  Varvara Buzilă. Aviz la Teza de Master Instalațiile de foc și încălzire din cadrul gospodăriei. 

Studiu de caz: satul Zubrești. Autoare Ala Ticlenco / Arhiva UPS Ion Creangă.
15  Idem.
16  Tatiana Spînu. Meșteșugurile artistice populare – componentă importantă a patrimoniului 

cultural al Republicii Moldova. Teză de Master, Chișinău, 2013 / Arhiva UPS Ion Creangă.
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ce  populare în RSS Moldovenească (1945-1991); Cadrul legislativ, programe de 
stat și organizații neguvernamentale în susținerea și dezvoltarea meșteșugurilor 
artistice populare în perioada 1991 – prezent, Instituții de cercetare, con-
servare și valorifi care a patrimoniului meșteșugăresc; Rolul instituțiilor de 
învățământ în perpetuarea tradițiilor artei populare la etapa contemporană, 
precum și Promovarea patrimoniului meșteșugăresc prin expoziții, festivaluri, 
târguri și în mass-media. Cel de-al doilea capitol a fost dedicat examinării stă-
rii meșteșugurilor populare la etapa contemporană: tradiții și continuitate. El 
a cuprins ceramica populară, prelucarea artistică a lemnului, pietrei, pielii, a 
fi rului de ață și împletitul în fi bre vegetale. În Avizul la această teză cond. șt. 
dr. Silvia Chicu a menționat: „Masteranda a aplicar diverse metode de cerce-
tare științifi că. O importanță mare o prezintă studiul de caz realizat în cadrul 
stagiului de practică la Muzeul Național de Etnografi e și Istorie Naturală din 
Chișinău, precum și chestionarea și intervievarea unor meșteri populari.17”

Cea de-a doua teză consacrată artei populare a fost elaborată de către Inga 
Cațavelea-Ouș și a avut ca generic Meșteșugurile artistice populare din Republi-
ca Moldova în contextul dezvoltării turismului – cond. șt. dr. Varvara Buzilă18. 
Capitolul I al tezei cuprinde examinarea meșteșugurilor artistice populare din 
perspectiva istorico-teoretică, unde este arătată importanța meșteșugurilor 
populare, cadrul legal de activitare a meșterilor, precum și rolul Uniunii 
Meșterilor Populari și ale altor asociații de specialitate din Republica Moldova. 
Un interes aparte în are Capitolul II – Promovarea artizanatului și stimula-
rea activității turistice. Pentru prezentarea principalelor meșteșuguri popula-
re dezvoltate în țara noastră, masteranda a intervievat meșteri populari din 
s. Gordineștii-Noi, Edineț; s. Clișova, Orhei, s. Palanca, Călărași; s. Vălcineț; 
Călălași, s. Gotești, Cantemir; din or. Camenca, Râbnița etc., a participat la 
mai multe expoziții ale meșterilor populari organizate în perioada de cerce-
tare. Autoarea descrie și unele manifestări culturale naționale, organizate în 
diverse localități ale Moldovei: Festivalul obiceiurilor de iarnă Aprindeți Lumi-
nile, Festivalul Florile dalbe; Festivalul cântecului pascal Pentru tine, Doamne, 
Festivalul Duminica de Florii etc.

Apreciind valoarea studiului realizat de I. Cațavelea-Ouș, V. Buzilă a 
menționat: „Harta compleză realizată de masterandă este originală ca metodă 
de sistematizare, de generalizare și de prezentare a rezultatelor cercetării. Ea 
conține date esențiale privind diferite aspecte ale temei cercetate. Aceste date 
pot forma baza unuia sau a mai multor trasee turistice. Avem un Drum al Vi-
nului în republică, am putea consacra și un drum al meșteșugurilor, oferind 
17  Silvia Chicu. Avizul la Teza de Master Meșteșugurile artistice populare – componentă impor-

tantă a patrimoniului cultural al Republicii Moldova, autoare Tatiana Spînu. Chișinău, 2013 
/ Arhiva UPS Ion Creangă.

18  Inga Cațavelea-Ouș. Meșteșugurile artistice populare din RM în contextul dezvoltării turis-
mului. Teză de Master, Chișinău, 2013 / Arhiva UPS Ion Creangă.
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astfel satelor de la noi încă o șansă de a dăinui în această perioadă a căutărilor 
și încercărilor”.19

O teză inedită, cu numeroase investigații de teren: chestionare, interviuri, 
documente a fost realizată de către Elena Goreanu. Subiectul asupra căreia s-a 
aplecat masteranda sub îndrumarea prof. univ. Victor Țvircun a fost: Monu-
mentele istorice ale Chișinăului moștenite din perioada sovietică. Politica monu-
mentalistică a statului sovietic pe exemplul Chișinăului, 1944-199120. În avizul 
cond. șt. se menționează: „Principalul merit al masterandei El. Goreanu constă 
în faptul că Domnia sa a ales o temă destul de difi cilă, controversată, complexă 
și puțin cercetată, ce determină actualitatea ei și caracterul inovațional.”21 După 
o prezentare a epocii și a politicii statului în vederea edifi cării monumentelor, 
autoarea face o clasifi care a monumentelor după principiul cronologic, tematic, 
după autor și după mesajul ideologic. Referindu-se la soarta acestora în perioa-
da contemporană, masteranda expune situația reală a multor vestigii arhitectu-
rale și ale sculpturii din or. Chișinău. Merită toată aprecierea sondajul efectuat 
în Chișinău și regiunea Transnistreană cu referire la atitudinea populației față 
de monumentele epocii sovietice, analizat profund în teză. 

Masteranda Dina Prodan a avut interesul pentru studierea Potențialul turis-
tic cultural-istoric, și, în particular, cel al raionului Criuleni, cond. șt. dr. Iu. Be-
jan22. Un studiu inedit a realizat autoarea prin cercetarea istoricului și activității 
mai multor muzee din raion: Muzeul de Istorie și Etnografi e din or. Criuleni, 
Muzeul de Istorie și Etnografi e din s. Ișnovăț, Muzeul de Istorie și Etnografi e 
din s. Drăsliceni, Sală-muzeu de Istorie și Etnografi e din s. Onițcani, Muzeul 
Țăranului Român din localitatea Coșernița. Concomitent, sunt descrise mo-
numentele de cult din s. Cimișeni, Corjova, Magdăcești, Boșcana, Dubăsarii 
Vechi, Zaicani, Ișnovăț, Onițcani, Jevreni; Drăsliceni, Ohrincea, Mășcăuți.

Merită apreciat efortul masterandei D. Prodan pentru prezentarea valorii 
artistice a mai multor concursuri și festivaluri, organizate în raion: Festivaul 
Un trandafi r – o lumânare pentru Ștefan cel Mare din s. Dubăsarii Vechi; Fes-
tivalul internațional bienal al fl uieriștilor din s. Corjova; Festivalul de folclor 
și meșteșugărit Meșterul Manole din or. Criuleni; Festivalul-concurs Petale de 
trandafi r, organizat la fel în or. Criuleni; Festivalul dinastiilor folclorice fami-
liare din s. Coșernița.
19  V. Buzilă. Aviz la Teza de Master Meșteșugurile artistice populare din Republica Moldova în 

contextul dezvoltării turismului, realizată de I. Cațavelea-Ouș, Chișinău, 2013 / Arhiva UPS 
Ion Creangă.

20  Elena Goreanu. Monumentele istorice ale Chișinăului moștenite din perioada sovietică. Poli-
tica monumentalistică a statului sovietic pe exemplul Chișinăului, 1944-1991.. Teză de Mas-
ter, Chișinău, 2013 / Arhiva UPS Ion Creangă.

21  Victor Țvircun. Avizul la Teza de Master Monumentele istorice ale Chișinăului moștenite 
din perioada sovietică. Politica monumentalistică a statului sovietic pe exemplul Chișinăului, 
1944-1991, realizată de El. Goreanu, Chișinău, 2013 / Arhiva UPS Ion Creangă.

22  Dina Prodan. Potențialul turistic cultural-istoric al Republicii Moldova, Teză de Master, 
Chișinău, 2013 / Arhiva UPS Ion Creangă.
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În prezent, în anul de studii 2013-2014, din 18 teze de Master de la anul II, 
8 sunt dedicate studierii patrimoniului cultural al localităților23. Trei din tezele 
de anul acesta sunt consacrate examinării și interpretării patrimoniului arhe-
ologic. Toate îl au în calitate de conducător științifi c pe Oleg Levițki, dr. hab. 
în istorie. Masteranda Maria Șevciuc studiază patrimoniul arheologic al raio-
nului Șoldănești. Tatiana Bejenari s-a aplecat asupra găsirii unor noi vestigii 
ale patrimoniului arheologic al raionului Fălești, iar Nadejda Popa cercetează 
patrimoniul arheologic al raionului Ungheni24.

Un subiect inedit îl are ca cercetător pe masterandul Alexandru Colciu. 
Dânsul a continuat investigațiile problemei patrimoniului arhitectural degra-
dat și ruinat din or. Chișinău, pe care le-a întreprins la Ciclul I – Licență. Ac-
tualmente, masterandul examinează mai profund soarta unor monumente de 
arhitectură și posibilitățile de restaurare și punere în valoare a acestora.

Dat fi ind valoarea științifi că, dar și socială a patrimoniului cultural și posi-
bilitatea includerii lui în rutele turistice din țara noastră, sunt deosebit de valo-
roase tezele ce examinează obiectele patrimoniului local în calitate de obiective 
turistice. În acest scop prezentă interes cercetările ce sunt întreprinse de către 
masteranzii Sergiu Ghilețki, Denis Lelic, Andrei Popov și Natalia Lungu25.

Primul dintre ei – Sergiu Ghilețki este preocupat de studierea și elaborarea 
itinerariilor turistice în raionul Florești. Această teză se efectuează sub îndru-
marea dr. conf. univ. Valeria Cozma, Masterandul Denis Lelic pune într-o teză 
științifi că ideile cu privire la potențialul turistic al raionului Fălești, cond. șt. 
V. Ursu. Andrei Popov studiază unele tradiții străvechi din s. Cartal (Orlovca), 
r-nul Reni, regiunea Odesa sub îndrumarea V. Buzilă, iar Natalia Lungu și-a 
determinat ca obiectiv cercetarea potenţialului turistic socio-cultural din raio-
nul Căușeni, cond. șt. Iu. Bejan.

Problema valorifi cării patrimoniului cultural al localităților este și în vizo-
rul masteranzilor de la specializarea Didactica disciplinelor istorice.

Studierea tradițiilor locale în activități cultural-educaționale este tema Te-
zei asupra căreia lucrează masteranda Cristina Coadă (cond. șt. S. Tabac și V. 
Ursu)26. Capitolul I al lucrării este dedicat cercetării patrimoniului istoric și do-
cumentar medieval, istoriei localității Râșcova și a moșiilor megieșe de la pri-
ma atestare până la sfârșitul secolului al XVIII-lea și stăpânirilor Doniceștilor. 
Un subiect interesant îl prezintă studierea descendenței geneologice a familiei 
Donici din Orhei. Capitolul II cuprinde analiza problemei Valorifi cării patri-
moniului natural și cultural al localității Rîșcova în activitățile didactice și ex-
tradidactice. Reieșind din titlul capitolului masteranda a defi nit cîteva subiecte 
23  Specializarea din anul de studii 2013-2014 / Arhiva curentă a Catedrei de Etnologie și Geo-

grafi e.
24  Idem.
25  Idem.
26  Cristina Coadă. Teză de Master. Arhiva curentă a Facultății de Istorie și Etnopedagogie, 

anul de studii 2013-2014. 
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concrete: Cercetarea patrimoniului prin lecții și activități extracurriculare; Stu-
dierea monumentelor ca obiective ale patrimoniului arhitectoral; Tradiții sovie-
tice păstrate și dispărute; Obiceiuri populare refl ectate în manifestări cultural-
educaționale școlare; Colective artistice și personalități din localitate.

Masteranda Marina Buga cercetează un alt aspect al patrimoniului cultural 
local – Rolul muzeelor în educația istorică (cond. șt. S. Tabac și V. Ursu). Teza 
are ca obiective evidenţierea elementelor de bază în dezvoltarea educaţiei mu-
zeale ca parte componentă a educaţiei istorice; prezentarea practicilor privitor 
la proiectarea lecţiilor de studiere a istoriei locale, utilizînd muzeul ca sursă de 
instruire și predare. În subcapitolul Muzeul școlar din satul Scumpia, raionul 
Fălești masteranda constată că muzeul ca instituţie culturală are menirea, ală-
turi de colectarea, păstrarea, restaurarea, cercetarea și expunerea obiectelor, 
de a educa publicul vizitator, devenind astfel un mijloc de învăţare a elevilor 
și perfecţionare a profesorilor. Muzeele sunt „instituţii culturale active și ofen-
sive, capabile să contribuie la edifi carea unei conștiinţe moderne privitoare la 
valoarea propriului patrimoniu și a vocaţiei acestuia de a fi  defi nit ca parte a 
patrimoniului cultural și universal27”. În lucrare, autoarea mențioează că aceste 
obiective de instruire a micilor vizitatori și de perfecţionare a cadrelor didacti-
ce în spiritul cunoașterii și conștientizării valorilor culturale pot fi  atinse prin 
pedagogia muzeală28.

Așadar, importanța cercetării patrimoniul cultural local este accentuată de 
obiectivul național de a promova adevărul istoric, în virtutea unor documente 
noi și a celor insufi cient valorifi cate până în prezent. Patrimoniul local bine 
explorat ne poate servi drept piatră de temelie la includerea localităților urbane 
și rurale în trasee turistice republicane sau internaționale. Totodată, el este una 
din cele mai importante surse pentru desfășurarea lecțiilor, a activităților cu 
caracter socio-cultural, pe care le organizează un profesor de istorie, educație 
civică, geografi e, educație muzicală etc.
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Abstract
Th is research conducted an analysis of the references date statistics on the com-

position of the youth social identity from MSSR between 50-70 years of the twentieth 
century based on historical data. Objective aimed at identifying the historical context 
in which youth held in Soviet studies in the MSSR, and pursue those changes that 
occurred during this period.

Keywords: composition identity, social status, studious youth.

Situația actuală privind promovarea tinerei generații în obținerea studiilor 
necesare pentru dezvoltarea lor și situația demografi că din Republica Moldo-
va impun revizuirea motivelor și contextului în care s-au dezvoltat generațiile 
trecute. Totodată, e necesar de a găsi explicația existenței unei astfel de stări de 
fapt, care s-a creat în republică. În prezentul studiu, am realizat o încercare de 
identifi care a componenței identitare și sociale a tineretului din sistemul sovie-
tic în baza studiului de caz al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești din 
perioada anilor ’40-’70 ai secolului trecut. Drept scop al cercetării ne-am pro-
pus să determinăm transformările din componentele cantitative, din punct de 
vedere identitar și social ale tineretului studios din RSSM, ca predecesor al tine-
retului studios de azi. Ca subiect de analiză am luat componența colectivului de 
elevi ai Școlii Republicane de Artă. În calitate de surse sunt utilizate referințele 
statistice și de arhivă ce conțin informații privind instituțiile de cultură generală 
din RSSM, iar referințele de bază sunt axate pe datele privind starea de lucruri 
în Școala Republicană de Arte pe perioada anilor ’40-’70 ai secolului XX. 

Din datele de arhivă din 1950, semnate de către șeful Secției de cultură și 
sănătate a Sovietului Suprem al RSSM, R. Goldofar, putem constata că în re-
publică, către perioada dată, în domeniul pregătirii cadrelor în sfera culturală 
funcționa o singură instituție de învățământ superior – Conservatorul de Stat. 
Admiterea la această instituție începe în anul de studii 1948/1949, fi ind înma-
triculate 57 de persoane, deși planul de înmatriculare era de 501. Cât privește 
1  Arhiva Națională a Republicii Moldova, F. 2848, inv. 2, dosar 72, f. 124.
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instituțiile medii de specialitate în domeniul culturii, existau doar două: Școala 
Republicană de Artă și Școala Republicană de Muzică. Contingentul de elevi la 
aceste instituții (440 de persoane) este chiar și pentru acele timpuri destul de 
redus pentru o populație generală de 2 513 483 de persoane2 (anexa 1). 

Un alt aspect al referințelor statistice analizate indică o discordanță din 
punct de vedere al reprezentării etnice a persoanelor admise la studii. Astfel, 
la 1 decembrie 1949, din cei 120 de studenți înmatriculați la Școala de Arte 
ruși erau 56, ucraineni – 32, doar 18 moldoveni/români, 8 evrei, 3 bulgari și 
1 mordvin. Din punct de vedere social, 36 studenți proveneau din familii de 
muncitori, 36 din ei aveau proveniență țărănească și erau veniți din mediul 
rural și a treia parte includea tineri din oraș, care proveneau dintr-o categorie 
foarte ambiguă și neomogenă, denumită slujbași. Cât privește apartenența de 
partid: 5 studenți erau membri ai Partidului Comunist (bolșevic), 65 – membri 
ai Uniunii Tineretului Leninist Comunist, 1 candidat în membrii Partidului 
Comunist (bolșevic) și 9 erau fără partid. Din 120 de persoane 18 erau din 
raioanele de est ale republicii, din raioanele de vest – 43 de persoane și 53 
din alte regiuni ale Uniunii Sovietice3. Aceste date confi rmă ideea cercetătoa-
rei Elena Negru, care susține că „datele statistice referitoare la intelectualitatea 
din RSSM atestă o discrepanţă identitară”. Aceasta se manifestă în ponderea 
pe care o deține populaţia autohtonă în grila mediului intelectual în compa-
raţie cu reprezentanţii altor etnii, fenomen care poate fi  explicat prin faptul 
că numărul intelectualilor autohtoni din acea perioadă era într-o continuă 
descreștere, cauzată de lipsa continuităţii acestei categorii sociale și de afl uxul 
de cadre din alte republici, venite după decizia partidului pentru „creșterea 
gradului de alfabetizare” în republică. Alogenii deţineau ponderea cea mai 
mare în numărul total al cadrelor didactice. „Cea mai grea consecinţă a acestei 
politici de cadre, ce a dus la imigrarea masivă a elementului de origine slavă 
în RSSM, a fost schimbarea treptată a echilibrului demografi c în defavoarea 
autohtonilor”4. Această afi rmație o putem demonstra și prin tabelul sintetic 
privind componența socială a elevilor Școlii Republicane de Arte (anexa 3). 

Starea de fapt demonstrează că dintre studenţii eminenţi români au fost 
reţinuţi pentru o carieră universitară doar cei care aveau o provenienţă soci-
ală „sănătoasă”, de preferinţă din arealul transnistrean. Școala superioară din 
RSSM a servit în această perioadă interesele comuniste de formare a noii inte-
lectualităţi, laicizată, ideologizată în spirit antiromânesc și aservită puterii ocu-
pantului5. Iar din punct de vedere al apartenenţei etnice, populaţia autohtonă, 
care reprezenta numeric 68% din populaţia republicii, în mediul intelectual, 
2  Conform datelor recensământului din 1959, preluate de pe site-ul ofi cial al Biroului de Sta-

tistică al Republcii Moldova, www.statistica.md
3  ANRM, F. 3080, inv. 1, d. 37, fi la 3.
4  E l. Negru, „Strategia sovietică în formarea intelectualității noi a RSSM în anii 1944-1951”, 

http://paisie.freehostia.com/Moldova/Istorie/002_Negru_Strategia.htm
5  Negru, „Strategia sovietică…”.
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inclusiv în mediul didactic, este prezentă doar cu 3%. Numărul de absolvenţi 
ai învăţământului știinţifi co-pedagogic în RSSM, la 1 octombrie 1961, era de 
1264 persoane6. Corelarea dintre apartenența etnică, socială și politică este sta-
bilită în anexa 3.

Totodată, atrage atenție faptul că în rândurile populației se atestă lipsa 
unor cunoștințe general-culturale. Acest fapt este pus în discuție la Congresul 
al VIII-lea, din 8-9 decembrie 1976, al Uniunii Artiștilor Plastici din RSSM. 
Președintele acestei Uniuni, Il. Bogdescu, în luarea sa de cuvânt, a declarat: 
„Ne uimește faptul că până în prezent nu a fost editată în limba moldoveneas-
că nici o carte privind istoria artei ruse, sovietice, universale, nu există nici 
o carte dedicată activității marilor maeștri în arte. Astfel, mulți intelectuali 
din republică își creează reprezentări despre artă doar după tabloul lui Șișkin 
Cei trei urși”. Și a continuat, că în republică este nevoie de cadre califi cate în 
domeniul artelor, indicând că dacă nu se vor lua măsuri, multe lucruri vor fi  
pierdute pentru următoarele generații7. 

Pe parcursul a 30 de ani, componenţa etnică și socială a tineretului studios 
din RSSM cunoaște o tendinţă de schimbare. Dezvoltarea economică și pro-
gresul tehnico-știinţifi c favorizează tendinţa populaţiei din republică de a trece 
de la preocupări agrare la activităţi intelectuale, însă această trecere s-a făcut în 
detrimentul calităţii. 

Apartenenţa formală la categoria socială a intelectualităţii a reprezentaţilor 
din mediul agrar s-a acutizat după anii ’90, când profesorii au fost una dintre 
cele mai vulnerabile categorii, supuse crizelor politice. Politica statului faţă de 
intelectualitatea naţională era o pârghie de dirijare în sistemul totalitar. Crește-
rea ponderii etnice alogene în activitatea intelectuală nu a rezolvat problemele 
stereotipurilor mentale ale intelectualităţii autohtone. Dezbinarea intelectuali-
tăţii după criteriul etnic a creat ulterior probleme politice nerezolvate nici până 
în prezent. Putem susține în concluzie că pregătirea cadrelor este una dintre 
problemele primordiale ale statului, deoarece forța și vitalitatea statului, în 
mare parte, depind de calitatea pregătirii tinerei generații – un obiectiv major 
în proiectele strategice ale statului. Putem afi rma că dacă nu vor fi  alocați bani 
din buget pentru acest aspect al economiei naționale, riscăm să aprofundăm 
criza sistemică din societate.

Bibliografi e
1. Arhiva Națională a Republicii Moldova, F. 2848. 
2. Аrhiva Organizațiilor Social-Politice a Republicii Moldova, F. 2906, inv. 1, d. 415, f. 
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3. Negru, El. „Strategia sovietică în formarea intelectualităţii noi a RSSM în anii 1944-

1951”, http://paisie.freehostia.com/Moldova/Istorie/002_Negru_Strategia.htm
6  ANRM, F. 3007, op. 1, fi la 35.
7  Din Stenograma Congresului VIII al Uniunii Artiștilor Plastici, decembrie 1976, Аrhiva 

Organizațiilor Social-Politice a Republicii Moldova, Fond 2906, inv. 1, d. 415, fi la 1-273.
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Anexa 2

Componenţa socială a elevilor Școlii Republicane de Arte Plastice

Anii Total 
elevi

inclusiv În raport (%) sursa
munci-

tori
colhoz-

nici
intelec-

tuali
munci-

tori
colhoz-

nici
intelec-

tuali

1949 120 36 36 48 30,0 30,0 40,0

ANRM, 
F. 3080,
inv. 1, d. 37, 
f. 8

1971 267 38 120 109 14,2 45,0 40,8

ANRM, 
F. 3080,
inv.1, d. 316, 
f. 1

1974 243 56 101 86 23,0 41,6 35,4

ANRM,
F. 3080,
inv. 1, d. 341, 
f. 13

1976 234 74 82 78 31,6 35,0 33,4

ANRM, 
F. 3080,
inv. 1, d. 341, 
f. 13

1977 243 51 89 103 21,3 36,5 42,2 AŞRAP, D. 
368, f. 3

1978 259 75 72 112 28,9 27,7 43,4 AȘRAP, 
dosar 368, f. 7

1979 280 122 105 53 43,5 37,5 19,0 AȘRAP, 
dosar 368, f. 6

1981 282 84 44 154 29,7 15,6 54,7 AȘRAP, 
dosar 387, f. 6

1982 331 89 64 178 27,0 19,3 53,7 AȘRAP, 
dosar 423, f. 7

1983 358 118 68 172 33,0 19,0 48,0 AȘRAP, 
dosar 423, f. 13

1984 359 98 73 188 27,3 20,3 52,4 AȘRAP, dosar 
4368, f. 101

1985 429 176 68 181 41,4 16,0 42,6 AȘRAP, dosar 
457, f. 1

Abreviere: AȘRAP – Arhiva Școlii Republicane de Arte Plastice 



Materialele Conferinței științifi ce, 27-28 septembrie 2013 181

Anexa 3

Componenţă naţională și profesională a angajaţilor în instituţiile 
știinţifi co-pedagogice către 10 octombrie 1961

Total 1264 Lucrători ştiinţifi co-pedagogici

Dintre care 384 Moldoveni

Total 33 Doctori în ştiinţă

Dintre care 1 Moldovean

Total 325 Candidaţi în ştiinţă

Dintre care 56 Moldoveni

Total 906 Fără titluri ştiinţifi ce

Dintre care 323 Moldoveni

Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova, Fond 3007, d. 1, f. 35.



ROLUL FAMILIEI ÎN SISTEMUL EDUCAȚIONAL 
DIN RSS MOLDOVENEASCĂ
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Summary
Th e article focuses on the role of the family as social institution in the Soviet edu-

cational system as a whole and in the former Moldavian Soviet Socialist Republic in 
particular. In the fi rst 3 decades or so aft er the October Revolution of 1917, basically 
under Lenin and Stalin, the offi  cial perception of the Soviet ideology viewed family as 
a threat to building a new Communist society and a New Man. Since the mid 1950s 
however, the regime decided to revise a lot of its canonical views not only regarding re-
pressions, but also in regard to the relation between the family and the regime. If pre-
viously family has been seen as an actor that could hinder and annihilate the policy 
of the Soviet authorities to create a New Man, aft er Stalin’s death the family as social 
institution is invited to have its own role in the process. As one can illustrate via the 
case study on Moldavian SSR, this happened however in parallel with the attempt to 
establish a tighter control on the parents and even to embark on reeducation program 
of the older generation in a way that would contribute to the easier integration of the 
young generation in the Soviet political model. 

Keywords: Soviet regime, Communism, ideology, Family, party-state, society, 
Moldavia, propaganda, atheistic campaigns, New Man, Homo Soveticus, 

Odată cu instaurarea puterii sovietice în Rusia, a fost lansat un proiect po-
litic utopic de schimbare a societăţii, dar care până la urmă s-a dovedit nu 
mai mult decât o stratagemă ideologică. Cu toate acestea, aplicarea acestuia are 
consecințe profunde astăzi pentru societățile și statele care au experimentat 
acest model. Printre principalele scopuri ale regimului era crearea unui „om 
nou” și rolul esenţial în construirea acestuia revenea școlii, sistemului educaţi-
onal, în ansamblu. Deaceea, politica educaţională în URSS s-a axat pe principii 
ideologice comuniste privind crearea unui Homo Soveticus ce va fi  obedient și 
fi del regimului și sistemului de valori sovietice. 

Din această perspectivă, școala sovietică a avut un loc central în sistemul de 
instruire ideologică și prezenta un instrument de omogenizare socială, fi ind 
un factor coordonator al infl uenţelor educaţionale nu numai asupra realizării 
sarcinii primordiale de educație, ci și de a cultiva noi valori și norme sociale 
de conduită.

În primii ani postrvoluţionari sistemul educaţional a suferit schimbări 



Materialele Conferinței științifi ce, 27-28 septembrie 2013 183

esenţiale în ceia ce privește educaţia tinerei generaţii. La începutul anilor ‘20 în 
Rusia Sovietică a avut loc prima consfătuire a reprezentanţilor Învăţământului 
Popular, în cadrul căreia s-au discutat acțiunile și procedeele de efi cientizare a 
educaţiei comuniste a poporului și a tinerei generaţii. În urma dezbaterilor a 
fost admisă ideea, potrivit cărea cea mai efi cientă instituţie de educaţie comu-
nistă era apreciată a fi  școala-internat (casă de copii), unde copiii vor fi  izolaţi 
de părinţi (familie) pentru a nu fi  infl uenţaţi de vechile dogme burgheze. Fiind 
percepută ca o instituţie dușmănoasă pentru comunism, familia se conside-
ra un spaţiu de refugiu al vechiului regim ce se baza pe proprietatea privată, 
apreciată la rândul său ca o sursă a tuturor inegalităţilor și a coruperii naturii 
umane. Din această cauză era necesară minimalizarea infl uenţei familiei asu-
pra copiilor.1

Familia, la rândul ei, ca instituţie, a suferit și ea schimbări revoluţionare, în 
ceea ce privește abordarea ei ca instituţie socială, emanciparea femeii, promo-
varea unei politici care urmărea limitarea la maxim a vieţii private în favoarea 
vieţii în comun. Această politică a vizat nu doar adulții, dar și tânăra generaţie, 
mai ales copiii. Această concepţie asupra limitării sau chiar lichidării spaţiului 
privat și promovării unei vieţi în comun a aduc la formularea ideii că educaţia 
copiilor era un domeniu care trebuia să fi e în mâinile statului, în mod exclu-
siv. Din acest punct de vedere, familiei îi revenea un rol secundar în educaţia 
”omului nou”. Mai mult, în discursul ofi cial s-a încetăţenit ideea că familia tre-
buie exclusă din cadrul instituţiilor sociale, care trebuiau să se ocupe de edu-
caţia tinerei generaţii.2

În anii ’30, conceptul Homo Soveticus a fost reorientat spre necesitatea de 
a educa nu numai copiii, ci și părinţii. Instituţiile educaţionale urmau să fi e 
principala sursă a promovării valorilor societăţii comuniste. Ca mijloc de pe-
netrare a educaţiei comuniste a familiei se propunea de a folosi elevii, care 
vor transmite mesaje internaţionaliste, antiburgheze, antireligioase în familie. 
Vectorul opoziţional dintre valorile și normele sociale promovate de noua so-
cietate în cadrul școlii și cele cultivate în cadrul ”familiei vechi” a dus la mari 
dispute asupra problemei educaţiei tinerei generaţii. Ca model de educaţie co-
munistă reușită este propagat pe larg personajul renumitului Pavlic Morozov, 
declarat erou, care, de altfel, și-a acuzat tatăl – președinte de colhoz, și rudele 
apropiate, în activităţi antisovietice. 

Conceptul educaţional respectiv, care presupunea existenţa unei relaţii 
confl ictuale și prezumptiv ireconciliabilă între educaţia în familie și cea de la 

1  Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. М. А. Шо-
лохова. Педагогика и психология. Выпуск №1, 2012, Замолоцких Е.Г. Семья и школа – 
социальные партнеры (исторический аспект), ст. 6-7.

2  Замолоцких Е.Г. Семья и школа – социальные партнеры (исторический аспект) / 
Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шо-
лохова. Педагогика и психология. Выпуск №1, 2012, ст. 8-9.
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școală, s-a păstrat până la începutul anilor ‘60. Abia în anii ‘60 asistăm la o 
schimbare de paradigmă în acest sens. Mai exact, a fost recunoscută importan-
ţa educaţiei tinerei generaţii prin colaborarea strânsă dintre școală, societate și 
familie, și nu prin contrapunerea anterioară dintre cele două din urmă.

RSS Moldovenească a fost doar parțial componentă a experimentului politic 
sovietic în perioada interbelică, prin raioanele din stânga Nistrului, constituite 
în Republica Autonomă Moldovenească în anul 1924, ca parte a Ucrainei So-
vietice. După 1940, când Basarabia românească este ocupată de Armata Roșie 
și cea mai mare parte a acesteia intră în nou creata RSSM (2 august 1940), ex-
perimentul sovietic este extins și în dreapta Nistrului. 

Printre celelalte politici, represive și de alt fel, după anexarea Basarabiei au-
torităţile bolșevice au purces și la implementarea modelului sovietic de ad-
ministrare, ce a cuprins toate sferele, inclusiv cel educaţional. În primul an 
de ocupație sovietică (1940-1941) s-a încercat punerea bazei acestui sistem, 
proces care a fost preluat în plină forță după aprilie-august 1944 și, mai ales, 
după încheierea celui de-al doilea război mondial. 

În perioada 1944-1956 în RSS Moldovenească a fost instituţionalizat siste-
mul de învăţământ sovietic instaurat și consacrat în URSS în anii ‘30. Nu ne 
vom opri asupra analizei reformei școlare, vom analiza discursul educaţional 
ofi cial în vederea creării și modelarii Omului Nou, al unui Homo Soveticus în 
RSSM.

Una din sarcinile învăţământului sovietic în primii ani de după război a fost 
școlarizarea tinerei generaţii, lichidarea analfabetismului, promovarea ideilor 
marxist-leniniste în rândurile maselor. Folosindu-și instrumentele bine cu-
noscute în propagarea ideologiei comuniste, au fost create aceleași reţele de 
dogmatizare ca și în toată Uniunea Sovietică, organizaţii pionerești și comso-
moliste, menite să înroleze în rândurile sale câţi mai mulţi copii și tineri. În 
RSSM în anul 1945 existau deja 326 de unități pionerești în cele 1780 școli exis-
tente, ceea ce cuprindea de fapt o cincime din numărul total de elevi, motivul 
invocat în vederea explicării slabei înrolări a elevilor în rândurile pionerilor 
fi ind infl uența negativă a “ocupanţilor români”, ce au promovat o ideologie 
dușmănoasă faţă de puterea sovietică în școală și familie. Deaceea, una din sar-
cinile educative ale acestor instituţii de învățământ, cu precădere a școlii, a fost 
cultivarea unei atitudini pozitive faţă de noua putere, devotament nețărmurit 
faţă de stat, precum și dorința de transformare a copiilor în mesageri direcţi ai 
ideologiei comuniste3.

Problema educației tinerei generații a fost misiunea celor mai importante 
instituții ale statului sovietic în teritoriu. Astfel, în cadrul ședinţei Sovietului 
Comisarilor Poporului și Biroului Comitetului Central al PC(b) M cu privire 
la pregătirea pentru anul de studii 1945-1946, a fost criticată activitatea sla-

3  AOSPRM, F. 51, inv. 3, dos. 17, f. 38.
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bă a organizaţiilor de partid, precum și a celor pionerești și comsomoliste în 
vederea promovării educaţiei comuniste a tinerei generaţii. Motivul era slaba 
combatere a „propagandei dușmănoase” faţă de regimul sovietic promovată 
de vechiul regim românesc interbelic, și cel condus de Ion Antonescu în anii 
1941-1944. S-a făcut referire specială la conștiinţa elevilor și a cadrelor profe-
sorale care ”a fost otrăvită” de ideologia ”ocupanţilor”. Pentru a schimba aceas-
tă atitudine dușmănoasă faţă de noua putere, s-a decis ca profesorii să devină 
mesageri direcţi a ideologiei marxist-leniniste4, punându-se accent pe necesi-
tatea reeducării cadrelor didactice în spiritul sovietic5.

Discursul educațional sovietic în RSSM a avut de înfruntat mai multe im-
pedimente datorate specifi cului Basarabiei din timpul cel de-al doilea război 
mondial. Propaganda ofi cială punea accent pe “eliberarea de ocupaţia germa-
no-română” din anii 1941-1944, dar mesajul era de cele mai multe ori inefi ci-
ent. O cauză a acestui eșec era faptul că de multe ori basarabenii – cu excepția 
evreilor și a unei părți a țiganilor, supuși unei exterminări bazată pe criterii 
de rasă – au dus-o mai bine în timpul războiului decât după 1944, sub regim 
bolșevic. Percepția respectivă a fost întărită în anii următori de campaniile de 
terorizare în masă, precum ar fi  foametea din 1946-1947 și deportările în masă 
din anii 1949 și 1951. Acestea au dus la întărirea unei atitudini neloiale faţă 
de stat, ba mai mult – toate încercările de a face mesageri direcţi ai ideologiei 
comuniste pe elevi și profesori practic s-au redus la zero. Realitatea văzută de 
copii și experiențele dure ale familiilor i-a făcut pe o parte importantă a basa-
rabenilor, dar și a transnistrenilor, să fi e rezervaţi faţă de mesajul comunist. 
Putem afi rma că familia ca instituţie socială se afl a în opoziţie faţă de discursul 
ofi cial educaţional, prezentându-se ca un depozit al tradiţiilor naţionale, pe 
care statul își propunea să o anihileze, așa cum a făcut-o în alte teritorii sovie-
tizate anterior. 

În ansamblu, pe parcursul anilor 1945-1956 discursul pedagogic nu a sufe-
rit mari schimbări în ceia ce privește politica educaţională. Excluzând din acest 
context familia ca instituţie socială, statul luptă cu ea în vederea câștigării unor 
soldaţi docili regimului, dar fără a repurta mari succese pe acest tărâm.

În a doua jumătate a anilor ’50 în evoluţia politică a URSS au avut loc schim-
bări majore: moartea lui Stalin la 5 martie 1953, Congresul al XX-lea al PCUS 
din 1956, au dat startul unei noi perioade de reformare a discursului politic și 
social din istoria Uniunii Sovietice.

Destalinizarea a dictat anumite schimbări de optică în toate domeniile, in-
clusiv în ceea ce privește educația ideologică. Societatea sovietică urma să intre 
în faza fi nală a construcţiei socialiste și comuniste, iar schimbările respective 
impuneau necesitatea elaborării unei noi strategii educaţionale de formare a 
Noului Om. Întrucât acțiunile promovate în perioada precedentă nu au dat 

4  AOSPRM, F.51, inv.3, dos. 19, f. 253.
5  AOSPRM, F.51, inv.3, dos. 1, f. 390-391.
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rezultatele dorite nici în acest domeniu, a fost revizuită ideea că doar statul 
(instituţiile din sistemul educaţional) sunt capabile să educe un Om Nou. 

Implementarea noului concept educaţional a fost lansată în cadrul ședin-
ţei Consiliului de Miniștri al URSS din 24 decembrie 1958, care a rezultat în 
aprobarea Legii ”Despre întărirea legăturii școlii cu viaţa și despre dezvoltarea 
continuă a sistemului învăţământului norodnic din URSS”. Cauza principală a 
punerii în discuţie a acestui subiect legat de învățământ a fost necorespunderea 
sistemului educaţional cu cerinţele actuale ale timpului în vederea trecerii de 
la socialism la comunism6. În corespundere cu legea sus-numită aprobată de 
guvernul sovietic și adoptată formal de Sovietul Suprem al Uniunii Sovieti-
ce, Sovietul Suprem al RSS Moldovenești a decis adoptarea unei legi similare. 
Acest lucru s-a produs la 18 aprilie 1959, când legislativul de la Chișinău – un 
organ afl at la cheremul partidului și complet obedient față de acesta, a votat 
legea ”Despre întărirea legăturii școlii cu viaţa și despre dezvoltarea continuă 
a sistemului învăţământului norodnic din RSSM”. În articolul 13 din lege7 se 
menţionează necesitatea colaborării școlii cu părinţii și societatea în vederea 
realizării scopulului educaţional lansat de stat. 

În condiţiile create, școala devenea un factor coordonator al infl uenţelor 
educaţionale ce se exercitau asupra copilului în familie. Orientând activitatea 
familiei în direcţia realizării sarcinii principale, școala trebuia să aplice diferite 
forme de muncă educativă. Printre alte componente, educaţia ateistă a avut un 
rol important în realizarea celui mai ambițios proiect educațional al regimului 
comunist, cel care prevedea crearea Omului Nou. 

Promovarea acestui proiect nu a avut mari succese în RSS Moldovenească, 
precum și în alte republici unionale. Cauzele acestui fapt erau variate. Una 
dintre acestea era rata de urbanizare. Cu cât mai ridicată era aceasta, cu atât 
mai mult se raporta că se înregistrează succese în vederea realizării politicii 
comuniste. Și, prin urmare, cu cât ponderea populației rurale era mai mare, cu 
atât mai mult regimul semnala mai multe probleme în acest obiectiv. RSS Mol-
dovenească era una din cele mai puțin urbanizate republici unionale, fapt ce 
ducea la impedimente mari din perspectivă ideologică. Majoritatea populaţiei 
din RSSM era concentată în mediul rural, unde tradiţionalismul se păstra în 
comparaţie cu zona urbană, ceea ce și constituia o piedică în fața construcției 
comunismului și a Omului Nou.
6  Legea”Despre întărirea școlii cu viaţa și despre dezvoltarea continuă a sistemului învăţămîntului 

norodnic din RSSM”, Editura de partid a CC al PC al RSSM, Chișinău, 1959, p. 4.
7  „A socoti necesar de a îmbunătăţi în mod serios organizarea lucrului educativ în școală în așa 

fel, ca școala să cultive dragostea de cunoaștere, de muncă, respectul faţă de oamenii muncii, 
să formeze la școlari concepţia comunistă despre lume, să-i educe în spiritul devotamentului 
fără margini faţă de Patrie și norod, în spiritul internaţionalismului proletar. Una din cele 
mai importante sarcini ale învăţătorilor, părinţilor și organizaţiilor obștești este îmbunătăţirea 
continuă a educaţiei școlarilor în spiritul unei bune purtări la școală, în familie și în locurile 
publice.”
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Instituţia familiei din RSSM rămânea un pilon trainic al tradiţionalismului 
naţional cu moravurile ”vechiului regim”, mai ales în ceea ce privește credinţa 
și obiceiurile păstrate de-a lungul veacurilor. La Congresul I al învăţătorilor 
din 1965 s-a abordat problema educaţiei ateiste în școală și în afara ei, fi ind 
evidenţiate neajunsurile în procesul educaţional. Așa numitele „fenomene ne-
sănătoase”, precum absența copiilor de la școală în zilele sărbătorilor religioase, 
au fost califi cate de către Ministrul Învățământului Evghenii Postovoi ca un 
eșec educaţional. Instituţiile educative, după convingerea sa, nu erau în stare 
să rezolve problemele educaţionale în măsura în care o cereau condiţiile noi de 
viaţă. Familia, de asemenea, nu era în stare să înfăptuiască o educaţie comunis-
tă a copiilor, considera ministrul8. 

În vederea luptei antireligioase s-au elaborat o serie de măsuri și planuri 
educative, de cele mai multe ori aceste fi ind intercalată cu disciplinele predate 
elevilor, făcându-se trimitere la realitatea materialistă a lumii și la progresul 
știinţifi c. Din seria de broșuri apărute cu genericul ”În ajutorul învăţătorului” 
era și una cu titlu „Educaţia antireligioasă în școală”9, care prezenta detaliat 
metodele de lucru ale pedagogilor cu copiii din familiile religioase. 

După recomandările din broșurile metodice, în cadrul școlilor se desfășu-
rau anchetări ale eleviilor în vederea identifi cării copiilor din famiilile religioa-
se10 și pentru a stabili ulterior un plan de lucru intensiv cu aceste familii. Lucrul 
se desfășura pe mai multe direcţii, într-o primă fază fi ind anunţate organizaţi-
ile locale și cele de la locul de muncă. În cadrul adunărilor obștești se discuta 
în public faptul că membrii familiei frecventează biserica, ceea ce echivala cu o 
acțiune de denigrare a persoanei în faţa colectivului și reprezenta o stratagemă 
de a determina persoana în cauză să renunțe la asemenea practici stigmatizate 
de societate, dar de fapt impuse cu forța de statul-partid. 

Aceleași ritualuri de condamnare publică se făceau în faţa vecinilor, aceștia 
fi ind mobilizați de organizaţiile obștești la locul de trai. Se operau presiuni pu-
blice și asupra membrilor familiei, a părinților, mai ales prin intermediul unor 
adunări la școală. Drept urmare, unii renunţau la frecventarea bisericii, dar 
mai rar se renunța la onorarea sărbătorilor religioase mari în sânul familiilor, 
în special a celor mari, precum ar fi  Crăciunul sau Paștele. 

Cu toate că cea mai mare parte a cadrelor profesorale erau încluse în lu-
crul propaganditic de promovare a ateismului, acest lucru nu indică de la sine 
existența unui devotament orb al acestora în slujba propagării normelor și va-
lorilor comunismului. Nu rareori se înregistrau cazuri când însăși învăţătorii 
încălcau regulile și respectau tradiţiile religioase. Spre exemplu, învăţătorul de 
geografi e din localitatea Slobozia Dușca, raionul Dubăsari, fi ind membru al 
8  Învățătorul Moldovei, 1956, 16 august.
9  Educația antireligioasă în școala primară, red. Vnorovscaia, C.M., Chișinău: Cartea Moldo-

vei, 1960. 
10  AOSPRM F. 51, inv. 34, dos. 212, f. 33-34. 
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organizaţiei obștești ”Znanie”, citind lecţii pe tema ateismului știinţifi c, și-a în-
mormântat tatăl conform canoanelor bisericești11.

 Propaganda antireligioasă părea că avea anumite succese la un moment 
dat, dar acestea erau fragile și se dovedeau a fi  inefi ciente. Statul sovietic și 
partidul comunist se vedeau uneori chiar în postura de actori neputincioși în 
ceea ce privește lichidarea religiei ca element al vieții sociale. Neputința regi-
mului de a oferi soluții pentru problemele pe care și le propunea să le rezolve 
se observă și din frecvența cu care se adoptă noi și noi decizii și acțiuni pentru 
aceiași chestiune. Printre numeroasele decizii adoptate în acest sens, menite a 
contribui la anihilarea tuturor tradiţiilor ecleziastite din societate, este cea ”Cu 
privire la introducerea în traiul populaţiei republicii a noilor ritualuri civile so-
vietice”, luată de comun acord în data de 28 august 1969 de către CC al PCM și 
Consiliul de Miniștri al RSSM12. Această hotărâre, ca și altele, era orientată spre 
minimalizarea infl uenţelor religioase asupra populaţiei, care, la rândul ei, a su-
ferit eșec. Dovadă este faptul că în ultimul deceniu comunist, atât în URSS, în 
ansamblu, cât și în RSS Moldovenească, în particular, numărul credincioșilor 
crește substanțial.13 

O altă formă educativă asupra familiei a fost crearea așa-numitelor Uni-
versităţi Părintești, Facultăţi Părintești în cadrul școlilor, dar și colhozurilor, 
întreprinderilor industriale. Aceste instituții activau în scopul răspândirii cu-
noștinţelor pedagogice și promovării idealurilor comuniste în mase. În raionul 
Edineţ, de exemplu, în anul 1963 activau 12 universităţi părintești, la Dondu-
șeni – 19 universităţi părintești, iar la Rezina funcționau 28 universităţi părin-
tești, care aveau câte 2-3 facultăţi. Activitatea acestora se desfășura în baza pre-
zentării unor lecţii de popularizare a cunoștinţelor, discutarea problemelor ce 
ţineau de educaţia copiilor în spiritul valorilor comuniste ș.a.14 Din perspectiva 
autorităților sovietice și de partid, încadrarea părinţilor în procesul educativ a 
fost unul din principalele obiective în realizarea educaţiei comuniste a tinerei 
generaţii prin intermediul acestor universităţi.

Problemele despre educaţia tinerei generaţii în spiritul valorilor comuniste 
se regăsesc tot mai des în discursurile ofi cialilor, în rapoartele prezentate în 
cadrul ședinţelor CC al PCM. Referitor la situaţia din învăţămînt, în anul de 
studii 1963-1964 a fost înregistrată o situaţie extem de alarmantă la capitolul 
educaţia tinerei generaţii în spiritul comunist. Rata faptelor de huliganism, a 
încălcărilor administrative și penale savârșite de către minori a crescut cu 41,7 
%, în comparaţie cu anul 1962. De asemenea, sunt înregistrate comportamente 

11  AOSPRM, F. 51, inv. 30, dos. 76, f. 116.
12  ”Cu privire la la introducerea în traiul populaţiei republicii a noilor ritualuri civile sovietice”, 

Veștile Sovietului Suprem și ale Guvernului Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, 
art. 173, Nr. 9, septembrie 1969.

13  AOSPRM, F. 51, inv. 73, dos. 119, f. 4-6; AOSPRM, F. 51, inv. 73, dos. 118, f. 3, 10, 11.
14  AOSPRM, F. 51, inv. 24, dos. 27, f. 185-186.
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antisovetice printre elevi și studenţi. Spre exemplu, la Soroca a fost creat un 
grup de tineri ce tipărea foi volante cu caracter antisovietic, asemenea cazuri 
au fost înregistrate și la Tiraspol, Bălţi15. 

O altă problemă vizată este cea a vagabondajului copiilor minori, cea mai 
mare rată înregistrată a acestui fenomen – de altfel ieșit din comun pentru so-
cietatea comunistă – este înregistrată în Chișinău, Tiraspol, Bălţi, Bender, Ane-
nii-Noi, Cosăuţi ș.a.16 La fel, nu au fost ocolite problemele educaţiei estetice, 
morale, ateiste prin intermediul prestării unor munci fi zice. Regimul considera 
strict necesară interzicerea unor canale de infl uență, care contracarau acțiunile 
puterii. În acest sens, Ministerul Culturii al RSSM a elaborat o listă de pelicole 
cinematografi ce care urmau să fi e interzise pentru vizionare sau nu erau reco-
mandate copiilor. Spre exemplu, în orele destinate fi lmelor pentu copii, în satul 
Recea, raionul Călărași a fost prezentat fi lmul ”Шайка бритоголовых”17. S-a 
organizat, de asemenea, un sondaj cu titlu de informare în școala din Palanca, 
raionul Ștefan Vodă. Astfel, la întrebarea adresată copiilor „Ce fi lm aţi vizionat 
ultima dată?”, 21 din cei 32 de elevi din clasa a 6-a au menţionat fi lmul ”Шайка 
бритоголовых”, 10 au menţionat fi lmul „Неприкасаемая”18 și doar un elev 
a vizionat fi lmul ”În numele revoluţiei”19, ultimul fi ind recomandat pentru 
educația comunistă a tinerei generații20. 

Toate acestea indică asupra faptului că lucrurile nu mergeau așa de bine 
cum se prezentau în discursul ofi cial sovietic. Lacunele educaţionale erau mult 
prea mari pentru a fi  acoperite de școală, organizaţii pionerești și cele com-
somoliste. După prezentarea raportului a fost adoptată o hotărâre în vederea 
îmbunătăţirii lucrului școlii, în care un rol special revenea organizaţiilor pio-
nerești și comsomoliste. Prin aceste acțiuni trebuiau promovate idealurile co-
muniste nu numai în cadrul orelor de școală, dar și în timpul liber. Societăţii 
obștești “Znanie” i-a fost înaintată sarcina de a desfășura cât mai multe lecţii de 
popularizare în vederea promovării cunoștinţelor pedagogice. Alte obiective 
determinate erau: de a extinde reţeaua Universităţilor Părintești și lectoriilor, 
de activizat lucrul comitetelor părintești din cadrul școlilor etc. În vederea asi-
gurării reușitei tuturor prevederilor propuse s-a decis și organizarea unui Con-
gres republican dedicat problemelor educaţiei în familie și societate.21 

Astfel, în decembrie 1965 a fost convocat Congresul republican pentru 

15  AOSPRM, F. 51, inv. 24, dos. 27, f. 111.
16  AOSPRM, F. 51, inv. 24, dos. 27, f. 112.
17  Titlul original: Die Glatzkopfb ande, producție: Germania, anul lansării 1963, regizor: Ri-

chard Groschopp, genul fi lmului: dramă; criminal. 
18  Titlul original: Sujata, producție: India, anul lansării 1960, regizor: Bimal Roy, genul fi lmu-

lui: dramă.
19  Titlul original: Именем революции, producție: URSS, anul lansării 1963, regizor: Генрих 

Габай, genul fi lmului: dramă.
20  AOSPRM, F. 51, inv. 24, dos. 27, f. 115.
21  AOSPRM, F. 51, inv. 24, dos. 27, f. 233-237.
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problemele educaţiei în familie și societate, atenţia căruia a fost concentrată 
asupra promovării și îmbunătăţirii educaţiei comuniste a tinerei generaţii. Lu-
crările Congresului s-au desfășurarat pe 4 direcţii principale: lucrul educativ în 
școală, educaţia preșcolară, problemele educaţiei în familie și educaţia copiilor 
de către societate. La fi nele lucrărilor Congresului au fost elaborate recoman-
dări metodice și proiecte ce vizau desfășurarea activităţii de pedagogizare și 
educare a societăţii în spirit sovietic. A fost prezentat un proiect-statut ce se 
referea la activitatea Consiliilor de ajutorare a familiei și școlii, ce se organizau 
în cadrul întreprinderilor, fabricilor, colhozurilor etc. Asemenea Consilii exis-
tau în mare parte deja, fi ind înregistrate în cadrul marilor întreprinderi din 
Chișinău. Spre exemplu, la Fabrica de mobilă nr. 2, la Tipografi a de Stat nr. 1, 
la Fabrica de patiserie.22 Scopul creării unor asemenea organizaţii era de a pro-
mova și efi cientiza activitatea de colaborare a familiei cu școala și societatea.

Această organizaţie obștească reprezenta o comisie formată din 20-25 per-
soane (la întreprinderi mari) sau 8-12persoane (în brigăzi muncitorești, sov-
hozuri, colhozuri etc). Ca obiect de patronat se alegea școla la care învăţau o 
bună parte a copiilor lucrătorilor de la întreprindere. Un element important 
care merită subliniat este faptul că datorită organizării căminelor sau repar-
tizării apartamentelor avea loc centralizarea muncitorilor unei întreprinderi 
într-un anumit microsector care, de altfel, avea o școală la care își faceau 
studiile practic toţi copiii muncitorilor. Cel puțin, acest lucru se referea la 
localitățile urbane. 

În cadrul Consiliilor nominalizate activau 5 subcomisii, fi ecare având di-
recţia sa de activitate, și anume: 1. Comisia pentru studii (всеобуч) era respon-
sabilă de școlarizarea copiilor, monitorizarea condiţiilor de trai, condiţiilor 
de studii, se ocupă de evidenţa copiilor din familiile vulnerabile; 2. Comisia 
pentru de lucrul educativ-instructiv, care era responsabilă de organizarea pa-
tronatului brigăzilor, răspundea de evidenţa reușitei academice a claselor de 
elevi, a familiilor ce nu se ocupau de educaţia copiilor sau duceau un mod 
de viaţă antisocială; raspundea de educaţia prin muncă și cea politehnică; de 
angajarea în câmpul mincii a absolvenţilor; 3. Comisia pentru de propaganda 
cunoștinţelor pedagogice în mase: responsabilă de organizarea seminarelor, 
conferinţelor de popularizare a pedagogiei; organizarea facultăţilor și Uni-
versităţilor părintești; răspundea de abonarea la revistele de genul ”Familia 
și școala”; organiza concursuri, gen întrecerea socialistă (соцсоревнованиe) 
cu genericul ”Cel mai bun colectiv în educația comunistă” (Самый лучший 
коллектив по коммунистическому воспитанию); 4. Comisia educaţiei 
culturale a maselor: răspundea de organizarea activiţăţilor extrașcolare; de 
organizarea terenurilor de joacă pentru copii în colaborare cu secțiile de ex-
ploatare a spațiului locativ (жэк); demonstrarea fi lmelor știinţifi co-populare 
pentru copii, în Case de cultură, ungherașe roșii din colhozuri, sovhozuri etc, 
22  AOSPRM, F. 51, inv. 24, dos. 27, f. 125.
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participarea la organizarea odihnei de vară a copiilor; 5. Comisia educaţiei 
preșcolare: se ocupa de acordarea ajutorului la construcţia instituţiilor pre-
școlare, la repararea încăperilor din gradiniţe, organizarea lecţiilor la tema 
educației preșcolarului ș.a.23 

Scopul principal în formarea unor asemenea consilii a fost înbunătăţirea și 
corelarea activității de colaborare a familiei ca instituţie socială cu școala, ulti-
ma reprezentând de fapt statul și societatea. Un alt obiectiv era de a efi cientiza 
controlul asupra familiei ca instituţie socială și remodelarea ei după necesită-
ţile statului.

Una din formele des întâlnite la nivel primar în ceea ce privește colaborarea 
familiei cu statul a fost crearea comitetelor părintești în cadrul clasei și școlii. 
Drept candidaţi erau selectaţi părinţi activiști din cadrul organizaţiilor primare 
de partid de la fabrică sau uzină, președinţi de colhoz, membri al sovietelor de 
femei, persoane cu funcții de conducere ș.a. Activitatea comitetelor de părinți, 
de asemenea, presupunea divizarea pe domenii de activitate. Pe lângă obiecti-
vul soluţionării problemelor organizatorice ce ţineau de problemele clasei, în 
particular, și școlii, în ansamblu, era colaborarea cât mai productivă în vederea 
educaţiei tinerei generaţii și a familiei în spiritul comunist.

Concluzii:
- Colaborarea familiei cu școala și societatea se realiza în trei direcţii: Școa-

la – părinţii; școala-familia–întreprinderea patron; școala- familia-orga-
nizaţiile obștești la nivel de microraion. Scopul fi nal al colaborării era 
nu numai de a educa tânăra generaţie în spiritul valorilor societăţii co-
muniste, dar și de reeducarea familiei – implicit, părinții și bunicii – ca 
instituţie socială.

- Spaţiul privat pe care ar trebui să-l aibă oricare familie era încălcat fără 
nici un fel de reținere din partea statului – partid comunist. Deaceea, 
monitorizarea familiei ca instituţie socială urmărea un singur scop – cel 
de control total asupra societăţii.

- Nu neapărat tot sistemul educaţional sovietic era supus controlului ide-
ologic riguros. Nu este întâmplător că acest sistem a generat și lucruri 
pozitive cu privire la educaţia într-o societate de tip modern. 

- Familia ca instituţie socială a reușit să-și păstreze identitatea, dar, totoda-
tă, să se modernizeze în spiritul epocii, fără să cadă victimă ideologicu-
lui, a discursului politizat. Ea a asimilat laturile bune ale educaţiei, care a 
permis, fi e și într-o formă restrictivă și adeseori trunchiată, educația în 
baza valorilor naționale. 

23  Воспитание детей – всенародное дело. Под ред. С. Латышевa, Кишинев: ЦК КП 
Молдавии, 1967, стp. 293-297.
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ПРОДВИЖЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
НА УРОКАХ ИСТОРИИ
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Summary
In this article, we propose to review the concept of „family”. We propose to dem-

onstrate the importance and the need to examine this concept in history classes at 
university. Th e philosophical and artistic literature demonstrates moral and ethical 
value of „family”. Also, the article highlighting major problems in examining this no-
tion which comes from history classes that take not only the personality of the child 
itself but the conditions and areas of activity of the future citizen of the country.

Keywords: family, school, family values, education.

Физическое воспитание от морального 
отличается тем, что оно для воспитания 
пассивно, тогда как последнее – деятельно. 
Здесь все основано не на дисциплине, а на 
принципах.

 (Иммануил Кант)

Генеральная Ассамблея ООН в 1993 году учредила Международный 
день семей (International Day of Families) – 15 мая. Установление этого 
дня ставит целью обратить внимание общественности стран на много-
численные проблемы семьи. По мнению генерального секретаря ООН, 
когда попираются основные права одной семьи ‒ единство всей челове-
ческой семьи, членами которой они являются, находится под угрозой. 
Являясь одним из основных институтов общества, первой ступенью со-
циализации человека, семья развивается и видоизменяется вместе с ок-
ружающим миром, по-своему реагируя на требования времени, отвечая 
на общественные потребности и сама формируя их. Семья, как основ-
ной элемент общества, была и остается хранительницей человеческих 
ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фак-
тором стабильности и развития. Благодаря семье, крепнет и развивается 
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государство, растет благосостояние народа. Во все времена о развитии 
страны судили по положению семьи в обществе и по отношению к ней 
государства.

Роль школы: С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит 
формирование его как гражданина. Семья — источник любви, уваже-
ния, солидарности и привязанности, то, на чем строится любое цивили-
зованное общество, без чего не может существовать человек. Благополу-
чие семьи — вот мерило развития и прогресса страны. Почти вся наша 
жизнь строится на основе семьи. С рождения до юношества мы живём в 
доме наших родителей. Через несколько лет мы женимся и создаём нашу 
собственную семью. В семье мы переживаем наш первый опыт любви в 
отношениях с нашими родителями. Эта любовь создаёт наш характер. 
Не важно какая у нас позиция в обществе, какой уровень образования, 
богатства или известности, семья ‒ это то место, где создаётся окруже-
ние долгосрочных отношений, заботы и даже образца для нашего раз-
вития. Семья – это и школа любви, и школа нравственности, источник 
наших самых сокровенных ценностей. Но только ли в семье формиру-
ется личность? А какова роль социума? Какова роль школы и образо-
вания в целом в развитии и поддержании физического, психического и 
духовно-нравственного здоровья подрастающего поколения? Развитие 
личности происходит в течение всей жизни по мере его прохождения 
через различные социальные институты (семья, детский сад, школа). На 
каждом этапе развития ребенок находится независимо от него сущес-
твующих условий и подвергается системе воздействия как со стороны 
управляемых внешних, так и внутренних факторов. Этот процесс при-
водит к появлению моральных, интеллектуальных, эстетических убеж-
дений, которые становятся мотивом поведения и деятельности человека. 
Успешное решение задач воспитания возможно только при условии вза-
имодействия семьи и школы. Сотрудничество семьи и школы становит-
ся все более актуальным и востребованным.

Современное общество, в котором развивается ребёнок, характери-
зуется высоким уровнем неопределенности и тревожности. Поэтому 
на формирование семейных ценностей у детей и молодежи серьезное 
влияние оказывают такие негативные факторы, как разрушение нравс-
твенных представлений о семье и браке; смещение традиционного по-
нимания роли родительства; утрата семейных традиций и т.д. Ученый 
О.И. Волжина в своих исследованиях отмечает изменения ценностных 
ориентаций в воспитании детей в семье. Переход к хозяйствованию ры-
ночного типа вызвал у семьи потребность воспитания в ребенке новых 
качеств: предприимчивости, расчетливости, практичности. С одной 
стороны, они крайне необходимы, с другой – опасны для нравствен-
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ной устойчивости. Родители зачастую не готовы самостоятельно най-
ти разумный баланс. Традиционная модель воспитания, при которой 
дети получали от родителей полезные навыки, знания жизни, советы, 
передающиеся из поколения в поколение, семейные ценности, также 
нарушилась. В быстро изменяющемся мире понятия «взаимовыручка», 
«коллективизм», «справедливость», свойственные родителям и людям 
старшего поколения, вытеснялись такими ценностными категориями, 
осваивающимися детьми и подростками, как «прибыль», «выгода», 
«обогащение» (прежде считавшиеся аморальными). Кроме того, дети, а 
в какой-то мере и их родители, оказались под влиянием моделей пове-
дения, насаждаемых дешевой кинопродукцией Голливуда, хлынувшей 
в страну, а также ее подражателями из отечественной кино- и телеви-
зионной индустрии. Насилие, неуважение к закону, потакание низмен-
ным желаниям, небрежность в сексуальных отношениях изображались 
нормой, а не социальной патологией.

В результате, современная семья постепенно утрачивает роль об-
щности, функционирующей на основе традиционных норм и образцов 
поведения. Однако значимость семьи как социокультурной среды на 
личность возрастает по сравнению с влиянием других факторов соци-
ализации детей и молодежи (таких как образование, детско-юношеские 
организации и т.д.). Семья остается эмоционально-психологическим 
убежищем от рисков социальной, экономической и политической жиз-
ни. В большинстве своём семья (пусть даже неполная) становится для 
человека (в частности, ребенка) той средой, тем островком, где он полу-
чает душевное тепло и уют. Такие общечеловеческие ценности, которые 
близки всем народам и заложены во всех религиях мира, как любовь к 
ближнему, забота и сострадание, уважение к старшим, берут свое начало 
в семье. На качественную трансформацию семейных ценностей впервые 
обратили внимание такие ведущие мировые аналитики, как Э. Тоффлер 
и Э. Гидденс, футурологи Д. Нейсбит и П. Эбурдин. Так, Э. Тоффлер свя-
зал распад нуклеарной семьи и размывание традиционных семейных 
ценностей с наступлением информационной фазы развития общества, 
появлением новых технологий, роботизацией, компьютеризацией, стре-
мительным ростом сферы услуг и, соответственно, с изменением роли 
женщины в социуме3. 

Несмотря на трансформационные перемены в облике семьи и проис-
ходящие деформации в сфере семейных отношений, семья как социо-
культурная среда продолжает аккумулировать в себе социальные нормы, 
содействующие сохранению социального строя и жизненного порядка. 
Функции семьи по передаче социального опыта молодому поколению, 
приобщению к знаниям и культурному наследию, регулированию соци-
ального поведения членов семьи через систему взглядов, ценностей и ус-
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тановок способствуют осуществлению социального контроля, который, в 
конечном итоге, ведет к поддержанию стабильности в обществе. В связи 
с этим на систему образования ложится колоссальная ответственность 
компенсировать риски, связанные с неэффективным выполнением семьей 
функций социализации и индивидуализации развития личности ребенка. 
Ибо формирование семейных ценностей тесным образом связано с вос-
питанием нравственных начал личности в условиях конкретной семьи и 
образовательного учреждения. Формирование семейных ценностей – это 
многослойный процесс, включающий в себя, обретение учащимися зна-
ний об институте семьи, его функциях, этапах развития в исторической 
ретроспективе и современном его состоянии, побуждение школьников к 
определенным поступкам, способам поведения в семье и ценностного к 
ней отношения, потребность в самоактуализации и самореализации лич-
ности в семье. Еще в 1926 году Л.С. Выготский писал: «В основу воспита-
тельного процесса должна быть положена личная деятельность ученика, и 
все искусство воспитателя должно сводиться к тому, чтобы направлять и 
регулировать эту деятельность»4. Далее, он так же отмечал, что «идеал… 
тогда только является действенной жизненной силой, когда он руководит 
действиями и поступками человека, стремясь к воплощению и реализа-
ции». То есть деятельность человека отличается целенаправленностью, 
подчиненностью цели заранее запланированному результату и достиже-
нию этого результата. В результате деятельности субъекта преобразуется 
и внешний мир, и сам человек, приобретаются новые знания, умения, ме-
няются установки, мотивы, развиваются способности и т.д. Поэтому де-
ятельность человека отличается продуктивностью.

Практические примеры, используемые на уроках истории: успешная 
деятельность определяется не только личностными чертами индивида, 
но и способностью мобилизовать знания и умения (базовый компо-
нент), выбрать нужные для каждой конкретной ситуации оптимальные 
способы поведения и деятельности. Иными словами, учебный процесс 
будет базироваться на следующие дидактические принципы: принцип 
активной включенности школьников, доступности, системности, от-
крытости и принцип рефлексивности. Эти принципы, по мнению И.А. 
Зимней, должны включать такие характеристики, как:

а) готовность к проявлению компетентности (т.е. мотивационный 
аспект); 

б) владение знанием содержания компетентности (т.е. когнитивный 
аспект); 

в) опыт проявления компетентности в разнообразных стандартных 
и нестандартных ситуациях (т.е. поведенческий аспект); 

г) отношение к содержанию компетентности и объекту ее приложе-
ния (ценностно-смысловой аспект); 



Materialele Conferinței științifi ce, 27-28 septembrie 2013 197

д) эмоционально-волевая регуляция процесса и результата прояв-
ления компетентности. Особенностью реализации деятельнос-
тно-компетентностного подхода при формировании семейных 
ценностей у обучающихся является то, что цели образования и 
воспитания представляются в виде системы ключевых задач: 
• личностное развитие – готовность и способность учащихся к 

реализации в духовой деятельности. Формирование ценнос-
тно-смысловых ориентаций и нравственных оснований лич-
ностного морального выбора, развитие готовности к самостоя-
тельным поступкам и действиям, принятие ответственности за 
их результаты;

• социальное развитие – формирование ценностей российской 
семьи и общества, этнокультурных семейных и родовых тради-
ций, развитие толерантности, гражданского сознания и культу-
ры межэтнического диалога;

• коммуникативное развитие – формирование у учащихся ком-
петентности в общении в семье, среди родственников, со сверс-
тниками из других семей, положительное отношение к семьям 
своих друзей. 

Эти задачи по продвижению семейных ценностей успешно решают-
ся на уроках гуманитарного направления – литературы, истории, граж-
данского воспитания и т.д. Тематика уроков истории подобрана так, что 
позволяет дать школьникам наиболее полное представление о ценностях 
жизни, ценностях семьи. Они способствуют формированию у учащихся 
системы нравственных ориентиров на основе семейных и культурно-ис-
торических ценностей. При этом, как в гимназических, так и в лицейских 
классах, возможно использовать разнообразный спектр форм проведе-
ния уроков: тренинг, викторина, игра, диспут, урок с использованием 
архивных и видеоматериалов, встреча с интересными людьми, семейная 
гостиная, круглый стол, конференция и т.д. Так, например, в 5-6 клас-
сах содержание уроков может быть направлено на формирование у уча-
щихся мотивации к изучению своей родословной, воспитанию чувства 
гордости за свою семью и ответственности перед ними. В частности, в 
5 классе на уроке по теме «Повседневная жизнь в античном мире», рас-
смотреть жизнь римлян в семьях, через следующие вопросы – состав се-
мьи, обязанности, система воспитания и т.д. В 7-9 классах уроки могут 
быть посвящены беседам о роли семьи в жизни ребенка, права и ответс-
твенность её членов друг перед другом в прошлом и сегодня, что общего 
и различного было в них. Нравственный и правовой аспекты этих воп-
росов могут также стать темами обсуждения. Например, в 8 классе на 
уроке по теме «Образ жизни в Новое время», работая с иллюстрациями 
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в учебнике соответствующего параграфа – „Буржуазная семья середины 
XIX в.”, „Рабочая семья”, выявить различия в образе жизни, анализируя 
условия жизни, умение одеваться, психологическую атмосферу и т.д. Ре-
зюмируя, ответить на вопрос: „На каких аспектах основаны подобные 
различия в образах жизни и есть ли сходства с современными семьями?”. 
В 10-12 классах можно уделить внимание проектированию будущей здо-
ровой семьи, формированию позитивных отношений между поколени-
ями семьи, формированию опыта конструктивного общения между чле-
нами семьи, созданию творческих и проектных работ по данной теме. 
Например, в 12 классе на уроках по теме «Роль информационных техно-
логий в жизни человека (личной и общественной)» можно организовать 
круглый стол, где учениками будет обсуждаться вопрос: „Каково влия-
ние (положительное или отрицательное) информационных технологий 
на образ жизни и в частности на личную жизнь молодого поколения?”. 
Или по теме «Постиндустриальное общество. Образ жизни» организо-
вать дискуссию по следующим вопросам: „Какие проблемы возникают в 
современных семьях в постиндустриальном обществе?”, „Какие вариан-
ты решений Вы предлагаете?”, „Как информационные технологии влия-
ют на изменения в психологии семьи?”.

Рекомендации для коллег. Для лицеистов можно провести урок в фор-
ме круглого стола «Семья – основа становления личности», на котором 
обратить внимание учеников на важность воспитания в семье, что семья 
является наиболее благоприятным местом для становления ребенка как 
личности, повышение роли и ответственности родителей в воспитании 
детей. А также акцентировать внимание на нравственное воспитание 
детей, так как в последнее время много всевозможных течений, которые 
вносят смуту в молодое сознание, и в связи с этим, указать правильный 
путь молодежи. Выпускникам можно предложить написать письмо само-
му себе в будущем, где они могут описать свою семейную жизнь через 
10-15 лет и какое место в ней будет отведено созданию здорового психо-
логического климата, морально-нравственным ценностям. Можно пред-
ложить ребятам оставить эти письма на хранение в школе, с условием 
получения их на вечере встречи выпускников через оговоренное время.

О нравственном здоровье семьи, ее духовных ценностях можно су-
дить по установившимся в ней традициям. Узаконенные временем и про-
веренные практикой, семейные традиции оказывают огромное влияние 
на детей. Прежде всего, потому, что существующие традиции скрепля-
ют семью, создают стабильный строй жизни и, главное, характеризуют 
семью как коллектив. Все родители надеются видеть своих детей счаст-
ливыми, но, к сожалению, не все связывают понятие «счастье» с выра-



Materialele Conferinței științifi ce, 27-28 septembrie 2013 199

боткой у ребенка общественного долга. Ведь только поняв, в чем истин-
ный смысл счастья, отец и мать смогут обеспечить счастливое детство, 
которое бы готовило ребенка к будущей жизни. Соглашусь с Иммануи-
лом Кантом, который говорил, что в брачной жизни соединенная пара 
должна образовать как бы единую моральную личность. Действительно, 
велико взаимовлияние друг на друга всех членов семьи. Кого ребенок 
видит в отце, матери, старших братьях и сестрах повседневно – все это 
имеет огромное значение в воспитании личности.

Таким образом, формирование семейных ценностей рассматривается 
не только как цель и результат школьного образования и воспитания, но 
и как результат образования в семье. Следовательно, для формирования 
семейных ценностей у учащихся в условиях деятельностно-компетент-
ностной парадигмы образования, необходимо выявить требования к со-
держанию программ по формированию семейных ценностей на каждой 
ступени образования и во внеурочной деятельности, требования к усло-
виям формирования семейных ценностей и требования к организации 
процесса воспитания. 
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MODALITĂȚI DE PROMOVARE A PATRIMONIULUI CULTURAL 
LA TÂNĂRA GENERAȚIE
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Summary
Historical tradition tells us that conditions and the way of life in the family, scho-

oling and leisure are the main ways of values transmission, children being the focus 
of secular experience and wisdom sharing. Later this younger generation becomes 
responsible for the protection of folk values. Nowadays when we are facing a spiritual 
crisis characterized by the loss of ethnic identity matrix, we believe that promoting 
cultural heritage is possible by learning ethnography and folk art at school because 
it is meant to teach the respect for every ethnos in general and theirs in particular. 
Th e following topics are of interest, especially considered in the comparative aspect 
for diff erent ethnic groups: traditional house, traditional costumes, food, occupations, 
tools, family celebrations, beliefs. Also the themes of folk medicinal plants, natural 
colorants, agricultural calendar could be studied during biology classes; village to-
ponymy – in geography, folklore – in literature, popular ornamentation and chroma-
tics, traditional costume – in the fi ne arts, technological education; issues related to 
holidays, festivals, ethical and aesthetic rituals – at the tutorial. A collective monogra-
ph prepared by the pupils can be seen as another good way of protecting the heritage. 
Each of the pupils could work on a particular theme, make descriptions and pictures 
of his or her native village contributing essentially to learning and appreciation of 
national heritage. Launching diff erent projects on the local level could also be helpful, 
for instance, “Memory in a cookbook”, „Good manners and models of behaviour”, 
„Setting the table yesterday and today”, „How do we live? Architecture yesterday and 
today”, „Ornaments of past and present”, etc. On the other hand, a course devoted 
to ethnography of the peoples would increase general knowledge of the values of a 
community, ethnic group and give a possibility to make comparisons and combine 
harmoniously national specifi city with the universal tendencies. 

Effi  cient collaboration of a school, village with ethnographic science, optimization 
of the level of training and focus on the national values is a necessary imperative. An 
ethnic group will exist as long as people speak their language, keep traditions, family 
rites, share the values of national culture, educate next generations in ethnic spirit and 
respectful attitude towards all ethnicities and their culture.

Keywords: heritage, material values, spiritual values, ethnography, school. 

Etnografi a este o știinţă despre înţelepciunea populară, în care se refl ectă 
cunoștinţele și experienţa multiseculară din diferite domenii. Ea este știinţa ce 
studiază codul de legi nescrise, statutul după care trăiește, muncește și creează 
un popor1.
1  Elena Postolachi-Iarovoi – protectoarea etnografi ei naționale. Bibliografi e. Chișinău, 2012, p. 3.
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Necesitatea cunoașterii etnografi ei și culturii etnice a popoarelor este argu-
mentată de interesul fi ecăruia spre dăinuire. Nivelul de cultură al unei epoci, ca 
și al fi ecărui om în parte, se apreciază după atitudinea lui față de trecut, aceasta 
fi ind trăsătura cu ajutorul căreia deosebim un „om cult de un sălbatec”2. În 
acest sens, un istoric de largă formare în rândul intelectualității, August Tre-
boniu Laurian (1810-1881), scria în 1862: „O națiune ce nu-și cunoaște istoria 
se aseamănă fi ințelor lipsite de memoria celor trecute: ea nu cunoaște logica și 
necesariu între trecutulu, presintele și viitoriulu său…”3. 

Pe parcursul anilor s-au făcut zeci de studii asupra culturii și civilizației, 
noțiuni interdependente și inabordabile una fără alta. În prezent putem afi rma 
cu certitudine că cultura este un factor fundamental al vieţii sociale, deoarece: 

- dezvoltă potenţialul intelectual la nivel naţional și capitalul uman în spe-
cial; 

- creează, prin afi rmarea diversităţii culturale, o societate deschisă și con-
știentă de valoarea celuilalt; 

- este mediu al integrării sociale; 
- este esenţă a identităţii naţionale; 
- este fundamentală pentru cooperarea și comunicarea interumană; 
- este mediu al transformării sociale (mentalitate); 
- reduce deosebirile economice între diferite categorii sociale; 
- este o dimensiune a civilizării și civilizaţiei. 

Astăzi, odată cu lărgirea relațiilor internaționale economice și culturale, a 
crescut interesul față de istoria și cultura etnică a multor popoare. Acest lucru 
e fi resc, deoarece fi ecare popor, mare sau mic, tinde spre permanență și conti-
nuitate. Factorul important în păstrarea continuității istorico-culturale a unui 
popor este transmiterea experienței, înțelepciunii lui, comunicarea informației 
etnoculturale de la o generație la alta. Principalele căi de transmitere a valo-
rilor sunt condițiile și modul de trai în familie, instruirea la școală și sfera de 
odihnă, iar veriga de bază în transmiterea experienței și înțelepciunii seculare 
sunt copiii, generația tânără, cărora le revine sarcina de ocrotire și protecție a 
valorilor creației populare4. 

Este important ca tinerii să fi e familiarizați cu un volum de cunoștințe et-
nografi ce despre particularitățile culturilor naționale, să îmbogățească cele 
învățate cu elemente noi și transmise autentic, dar pentru această trebuie să 
fi e conștienți de valoarea patrimoniului național. Purtăm chinezisme, vorbim 
anglicisme, apreciem valorile altor popoare, de parcă ne-am rușina de ce ne-a 

2  Ioan Opriș, Ghid de bune practici în protejarea și promovarea patrimoniului cultural rural, 
București, 2012, p. 43.

3  August Treboniu Laurian, Tezauru de monumente istorice pentru România, tom I, București, 
1862, p. V.

4  Elena Postolachi-Iarovoi, „Importanța etnografi ei și culturii naționale în formarea generației 
tinere”, Revista de etnologie și culturologie, vol. V, 2010, p. 56.
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oferit destinul istoric. Nu zicem că este rău să cunoști și etnografi a altor popoa-
re, dar cunoștințele necesare fi ecăruia trebuie să fi e referitoare la propriul său 
popor. Familia și școala sunt două instituții, doi piloni ai promovării trecutului. 

Reieșind din această considerăm că etnografi a trebuie promovată în școli. 
Un punct forte pentru care e necesar să facem acest lucru este faptul că ea 
ne familiarizează cu diverse forme și expresii culturale. Iar în Convenția 
UNESCO privind protecția și promovarea diversității expresiilor culturale 
(2005) sunt indicate unele obiective importante, ca „încurajarea dialogului 
între culturi în timpul asigurării schimburilor culturale cât mai intense și 
echilibrate în lumea întreagă, în favoarea respectului intercultural și a cultu-
rii păcii”5. Un alt obiectiv susține promovarea respectului față de diversitatea 
expresiilor culturale și conștientizarea valorii acestei diversității la nivel local, 
național, internațional.

Etnografi a educă respectul față de fi ecare etnos sau grup etnic, la orice 
nivel de dezvoltare istorică s-ar afl a. Astăzi suntem martorii unor schimbări 
furtunoase în comportamentul și conștiința contemporanilor, care ne-au 
adus în pragul unei crize spirituale, unei atitudini nepăsătoare față de valorile 
culturii etnice, față de valorile materiale și spirituale lăsate ca moștenire de la 
strămoșii noștri pentru a fi  transmise drept mărturie a continuității etnocul-
turale a neamului. 

În acest context, dacă analizăm caracterul valorilor prezente, față de cele 
ale trecutului, ne dăm seama de unele pierderi enorme din matricea identității 
entice. Aceste pierderi exprimă valori materiale (port tradițional, țesături, 
covoare, meșteșuguri populare, alimentație, jucării populare) și spiritua-
le (tradiții populare, hore, jocuri, tradiții de educație în familie). De această 
stare deplorabilă a valorilor culturale nu putem învinui pe nimeni, deoarece 
nimeni nu ne-a interzis a ne păstra tradițiile, cultura, datinile, cântul, por-
tul, jocul, arta populară, meșteșugurile artistice, țesăturile, covoarele, bucatele 
tradiționale. 

Argumentând rolul deosebit de important al etnografi ei pentru instruirea 
și educația generației tinere – pilonul viitorului fi ecărui etnos, expunem unele 
poziții ale posibilității de implementare a ei în procesul de instruire, reieșind 
din faptul că această știință merită să-și ocupe locul în viața și aspirațiile copi-
ilor. Anume neglijarea patrimoniului de valori materiale și spirituale naționale 
ne-a apropiat cu pași mari de catastrofa ecologică spirituală, cu mari pierderi 
ale tradițiilor autentice în artă populară, costum, coloristică.

Important astăzi este a cunoaște, a studia nu numai geografi a și istoria poli-
tică a țărilor, ci și, mai interesant, etnografi a popoarelor, diversitatea formelor 
de cultură conjugate cu mediul natural, cu tradițiile seculare, cu destinul isto-
ric, cu psihologia etnosului.

5  Convenția privind protecția și promovarea diversității expresiilor culturale (Paris, 2005), p. 7.
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E necesar să contactăm cu lumea, pentru a cunoaște condițiile, modul de 
trai și cultura, problemele și interesele, potențialul creativ, felul cum își cresc și 
își educă copiii, cu care vor veni în contact copiii noștri, ce zestre spirituală li 
se dăruiește ca moștenite6. Asta doar școala în parteneriat cu familia o pot face. 
Copiii noștri aduc medalii la informatică, matematică, fi zică, ne bucură acest 
fapt, dar oare avem aceleași succese și în cunoașterea etnografi ei poporului 
nostru? E greu să ne pronunțăm asupra acestui subiect.

Considerăm că promovarea patrimoniului cultural în școală ar trebui să 
înceapă prin introducerea subiectelor etnografi ce în curricula școlară, fără a 
subestima alte domenii. De exemplu, teme precum plantele medicinii popu-
lare, coloranții naturali, calendarul agricol să fi e abordate în cadrul orelor de 
biologie; toponimica satului la geografi e, folclorul literar oral – la literatura ro-
mână, ornamentica și cromatica populară, portul tradițional – la arta plastică 
sau educația tehnologică. Un șir de teme legate de sărbători, ritualuri, etică și 
estetică ar putea fi  discutate la orele de dirigenție. 

Noțiuni elementare de etnografi e, de cercetare putem aborda începând cu 
clasele primare prin anumite teme și comentarii ale copiilor și profesorului 
(numele părinților, bunicilor, copiilor, vecinii mei, ocupațiile părinților, împodo-
birea casei, grădina cu fl ori, tradiții de sărbători). Pe lângă informații etnografi -
ce, copiii își dezvoltă abilități și competențe, orientându-se spre diverse funcții 
ale gândirii: să observe, să descrie oral, să întrebe de la bunei, părinți. 

Pentru a accentua, a-i face pe copii să conștientizeze că fi ecare popor își for-
mează un anumit mod de trai și cultură, strâns legat de condițiile geografi ce, 
natură și climă, de nivelul viziunii estetice și respectarea tradițiilor seculare, în 
clasa a V-a ar fi  bine de predat un curs elementar de Etnografi e comparativă7.

Prezintă mare interes anumite teme, care vor convinge copiii despre trăsă-
turile specifi ce ale culturii fi ecărui etnos și, totodată, îi vor face să aprecieze 
trăsăturile comune ale culturilor diferitor etnii. Așa teme pot fi : locuința po-
pulară, portul tradițional, alimentația, ocupațiile, uneltele de muncă, sărbători 
de familie, credințe, dezvăluite în plan comparativ la diferite popoare. Fiecare 
temă necesită o dezvăluire atrăgătoare, comentarii științifi ce cu prezentarea 
factorilor defi nitorii: natură, istorie, demografi e, economie.

După ce copiii au afl at despre aceste mari varietăți în cultura etniilor, se 
poate începe o cercetare detaliată a etnografi ilor naționale în clasele VI, VII. 
Convențional, conținutul tematic poate fi  divizat în două domenii: cultură 
materială și cultură spirituală. Lecțiile teoretice trebuie îmbinate cu cercetări 
individuale ale elevilor sau în echipă. Vara, în baza cercetărilor individuale, 

6  Postolachi-Iarovoi, „Importanța etnografi ei”, p. 57.
7  E. Postolachi, A. Danii, I. Bălteanu, V. Iarovoi, Conținut și forme noi de instruire și edu-

care a generației tinere prin intermediul etnografi ei și culturii naționale. Valențele reformei 
învățământului, Chișinău, 1992, p. 46.
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excursiilor, colectării de exponate, ar fi  bine ca elevii să pregătească referate, 
comunicări în cadrul unor conferințe științifi ce. 

Numai în cazul când copiii își vor cunoaște cultura, etnografi a poporului, 
vor cunoaște monumente de cultură și istorie, diferite localități reprezentati-
ve ca centre turistice și de cultură, pot înțelege și medita la cunoașterea altor 
civilizații, cu care te poți întâlni în clasele VIII-IX, la lecții de Etnografi e a po-
poarelor lumii8. Credem că nu contează cu ce etnos de pe fi ecare continent vor 
face cunoștință elevii, însă merită a fi  luate la rând, dar numai pe domeniile 
esențiale (demografi c, localizare, ocupații, mod de trai, locuință, port, artă po-
pulară, meșteșuguri, tradiții familiale, creație orală, economie). Pentru clasa a 
VIII-a ar fi  binevenită prezentarea civilizațiilor Americii, Africii, Asiei, iar în 
clasa a IX-a – a culturilor europene.

Copiii pot aduna informații din diverse izvoare: reviste, televiziune, rude, 
mai ales cele plecate peste hotare. Toate acestea pot înviora mult lecțiile de 
etnografi e și permit pregătirea unui șir de manifestări, victorine despre etno-
grafi a țărilor studiate. 

În clasa a X-a ar fi  binevenit a antrena elevii în cunoașterea ciclului de lecții 
teoretico-practice „Metode de cercetare a etnografi ei satului”, care are drept 
scop familiarizarea elevilor cu valorile materiale și spirituale ale satului, pre-
cum și pregătirea unui studiu monografi c colectiv cu descrieri, cu pagini din 
istoria și etnografi a satului natal, scris în comun de toți elevii. Această lucrare 
cu informații și descrieri concrete, ilustrată cu imagini, cu schițe și anexe ar 
prezenta un adevărat monument ridicat satului, oamenilor lui, perioadei de 
studiu a fi ecărui elev în școală. 

Astfel, predarea etnografi ei în școală, cu minimum de ore anual sau opțional, 
ar fi naliza cu familiarizarea elevilor cu popoarele lumii, cu etnografi a națională, 
cu pregătirea unor scrieri etnografi ce, cu organizarea unui muzeu școlar, cu 
expoziții și conferințe științifi ce, care ar prezenta mândria școlii și un aport real 
în cunoașterea, protejarea și promovarea diversității de expresii culturale, ar de-
monstra nivelul de conștientizare și de apreciere a tezaurului național.

Un alt pas important ar fi  valorifi carea genurilor de artă populară, 
meșteșugurilor artistice, ce va contribui la renașterea și continuitatea lor. Deja 
e bine că în majoritatea școlilor s-au deschis clase-ateliere de educație tehnolo-
gică sau „case mari”, cu exponate etnografi ce și lucrări a copiilor. E îmbucură-
tor faptul că în republică a crescut interesul de a însuși arta acului, croșetării, 
împletitului din nuiele sau foi de porumb. Interesul copiilor de a însuși arta 
populară este susținut de expoziții, concursuri naționale, de crearea unor 
posibilități de vânzare și de asigurare cu materie primă. Toate acestea datorită 
profesorilor care păstrează în sufl et dragostea față de patrimoniul etnografi c 
național.

8  Postolachi-Iarovoi, „Importanța etnografi ei”, p. 59.
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Pe lângă ore de dirigenție, discuții, concursuri, consider că inițierea unor 
proiecte culturale, desfășurate în scoală, în raion, susținute de administrația lo-
cală, pentru a cunoaște elevii cu valorile de patrimoniu reprezintă o metodă de 
învățare recomandată, deoarece presupune activități de învățare care se axează 
pe participarea elevilor. Scopul proiectelor ar fi : stimularea interesului elevilor 
față de cunoașterea, păstrarea și punerea în valoare a patrimoniului național și 
al unei comunități ca mijloc de construire a identității de grup.

Exemple de proiecte culturale ce pot fi  organizate prin intermediul școlii: 
„Memoria în cartea de bucate”, „Bunele maniere și modele de comportament”, 
„Aranjarea mesei ieri și azi”, „Cum locuim?” „Arhitectura ieri și azi”, „Orna-
mentele în trecut și prezent”.

Proiectul „Memoria în cartea de bucate. Mese ieri și azi” poate fi  realizat prin 
implicarea tuturor claselor; dezvoltă competențe sociale și civice, competențe 
culinare; sensibilizare și exprimare culturală. Realizarea acestui proiect pre-
supune discuții asupra următoarelor aspecte: ce înseamnă o carte de bucate 
din perspectiva patrimoniului (o incursiune în comunitatea locală pentru a 
răspunde la întrebări precum: ce mâncăm în viața de zi cu zi? care sunt felurile 
de bucate pregătite la sărbători? care este rețeta lor și de unde o avem? etc). De 
asemenea, se va vorbi despre modul în care arată o carte de bucate. Ca exemplu 
poate fi  folosită cartea de bucate a Principesei Margareta a României, Carte 
regală de bucate9, sau a Sandei Marin, Carte de bucate10. Un aspect esențial al 
acestui proiect ar fi  evidențierea infl uențelor între comunități locale sau inova-
re – rețete care au fost aduse de către membrii unor familii care provin din 
alte comunități sau care au avut noi experiențe culturale (părinții au lucrat în 
străinătate, copiii au călătorit în străinătate)11. Aceste rețete au fost adoptate 
de către familie sau de către elev din diferite motive, care pot fi  împărtășite 
cu această ocazie și celorlalți. Rețetele colectate din localitate pot constitui o 
provocare pentru interacțiunea cu școlile din alte localități sau chiar țări, de 
exemplu, unde locuiesc conaționali de-ai noștri, care au adoptat și alte rețete 
de bucate, pe lângă cele specifi ce, tradiționale.

Un alt proiect ar fi  „Arhitectura ieri și azi”. Vor fi  studiate, prin observare 
directă, case din localitate, căutându-se modele arhitecturale locale. Vor fi  stu-
diate edifi ciile școlii, primăriei, bisericii, atelierelor meșteșugărești. Ulterior, 
activitățile pot fi  extinse către compararea cu alte zone din țară sau din afara 
țării, utilizând resurse de informare directe. Pot fi  abordate aspecte precum: ve-
chimea satului și cum ar putea fi  grupate casele în funcție de vechimea lor; care 

9  Principesa Margareta a României, Carte regală de bucate, Buc.: Curtea Veche, 2010.
10  De exemplu, ediția: Sanda Marin, Carte de bucate, București: Humanitas, 2013.
11  Valentina Iarovoi, Capitolul VII „Cunoștințe privind alimentația tradițională”, in Conținutul 

Registrului național al patrimoniului cultural imaterial, htt p://www.patrimoniuimaterial.
md/ro/pagini/registrul (accesat decembrie 2013).
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sunt elementele de arhitectură specifi ce zonei; cum arată anexele gospodărești; 
care sunt materialele utilizate pentru construirea lor; cum își imaginează locu-
itorii satului conceptul de casă frumoasă. 

Rezultatele cercetărilor copiilor privind valorile estetice și culturale locale 
pot face obiectul unei dezbateri publice. Pentru valorifi carea rezultatelor, pot fi  
realizate expoziții în muzee sau în alte spații publice. Poate fi  realizat un raport, 
înaintat către autoritățile administrației locale, pe baza căruia să se stabilească 
norme pentru păstrarea valorilor de patrimoniu local.

Alte proiecte locale ar fi  „Ritmuri și modele de viață cotidiană”, „Bunele 
maniere și modele de comportament”.

Pot fi  studiate biserici sau mănăstiri (de culturi diferite sau din țări dife-
rite), utilizând resursele lingvistice ale elevilor, în funcție de limbile moder-
ne învățate; compararea stilului de viață laic cu cel ecleziastic, stilul de viață 
în dependență de categoriile de vârstă și categoria socială, oamenii de succes 
din localitate și modul lor de viață, educația primită, valorile, deprinderile, 
manierele. Se va aborda stilul educațional tradițional și stilurile parentale din 
prezent cu impact asupra formării personalității copilului; relația părinte-copil 
în trecut și prezent, statutul mamei, al tatălui, tipuri și forme de pedepse, de 
recompense etc.

Colaborarea efi cientă a școlii, a comunității cu știința etnografi că, optimiza-
rea nivelului de instruire și axarea pe valorile naționale sunt imperative. Fieca-
re etnos, oricât de mic ar fi , oriunde ar locui, are la baza dezvoltării lui tendința 
de a dăinui. Totodată, fi ecare etnie are orgoliul său, demnitatea sa de a-și păstra 
valorile create și transmise de la strămoși. Un popor va exista atât timp, cât își 
va vorbi limba, își va păstra tradițiile, obiceiurile de familie, își va transmite 
valorile culturii naționale, își va instrui copiii în spiritul etnic și atitudine res-
pectuoasă față de toate etniile și cultura lor. 
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ROLUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
ÎN VALORIFICAREA TRADIŢIILOR ARTEI POPULARE 

LA ETAPA CONTEMPORANĂ
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Summary
Th e development of folk art craft s is of strategic importance to the consolidation of 

society because craft smen form the core of the middle class – the social force that pro-
vides stability and progress. From ancient times the craft s were a daily occupation of 
the rural population and urban. Folk art objects made in diff erent historical periods 
represent a considerable part of the system of traditional artistic values.

An important role in transmitting information craft smen have and educational 
institutions and learning at multiple levels – from kindergartens to higher education 
institutions specialized.

Folk art craft s are an important part of the national cultural heritage which requi-
res preservation and promotion through various channels, contribute to the economic 
and cultural integration and ethnic ethnocultural dialogue.

Key words: heritage, folk, promotion, education, artistic values

Dezvoltarea meșteșugurilor artistice populare este defi nitorie pentru con-
solidarea tinerei noastre societăţi, deoarece meșteșugarii fac parte din clasa de 
mijloc – forţa socială care asigură stabilitate și progres. Arta populară meșteșu-
gărească corespunde în totalitate acestui deziderat. Este necesar să conștienti-
zăm importanţa studierii și elucidării factorilor de dezvoltare a meșteșugurilor 
artistice populare la etapa contemporană și să contribuim activ la elaborarea 
planului de acţiuni practice. Avem șansa să ne integrăm în sistemul european 
de valori cultural-economice cu propriile valori tradiţionale, păstrându-ne 
specifi cul naţional și fi ind siguri de faptul că acest drum ne va conduce spre 
stabilitate și bunăstare.

Din timpuri vechi meșteșugurile constituiau o îndeletnicire cotidiană a po-
pulaţiei rurale și orășenești. Obiectele de artă populară confecţionate în di-
verse perioade istorice reprezintă o parte considerabilă din sistemul valorilor 
artistice tradiţionale. Ele oferă o imagine vie a modului de viaţă și cultură al 
moldovenilor, a măiestriei lor tehnico-artistice și a potenţialului lor creativ. 
Prin confecţionarea acestor obiecte de artă meșteșugărească, necesare în pro-
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cesul vieţii cotidiene, creatorii populari contribuie la perpetuarea tradiţiei și 
diversifi carea etnoculturală, iar noi trebuie să le cunoaștem și să le propagăm.

Un rol important în valorifi carea tradiţiilor și transmiterii informaţiei de 
profi l meșteșugăresc au instituţiile de educaţie și învăţământ de diferite nivele 
– de la grădiniţele de copii, până la instituţiile de învăţământ superior specia-
lizate. După anii ’90 ai sec. XX, în instituţiile de educaţie preșcolară și extraș-
colare (centre de creaţie și educaţie estetică a copiilor, școli de artă) a crescut 
interesul pentru educaţia estetică a copiilor prin practicarea activităţilor de 
creaţie meșteșugărească. Cadrele didactice din aceste instituţii au benefi ciat 
de un ajutor susţinut în procesul de perfecţionare profesională continuă din 
partea Ministerului Educaţiei. Pe parcursul acestor ani s-a editat literatură di-
dactică și programe pentru acest tip de instituţii.

Un rol deosebit revine școlilor de cultură generală, unde copiii sunt familia-
rizaţi cu tradiţiile plasticii populare, sunt încadraţi în diverse activităţi instruc-
tiv-educative pe tot parcursul studiilor1. 

În 1988-1989 un grup de cercetători, ghidaţi de dr. El. Postolachi, în colabo-
rare cu Institutul de Cercetări Știinţifi ce în Domeniul Pedagogiei și Psihologiei, 
a promovat concepţia de reformare a școlii naţionale. Esenţa ei consta în faptul 
că la baza procesului de educaţie trebuie așezate valorile culturale tradiţionale.

Treptat, în programa școlară, lecţia de artă plastică a fost înlocuită cu cea de 
educaţie tehnologică, astfel încât fi ecare școală putea să-și aleagă genurile de 
meșteșuguri tradiţionale din localitatea dată, să valorifi ce tezaurul local. Este 
semnifi cativ că în acest proces s-au inclus cu tot entuziasmul mulţi pedagogi 
și creatori populari, făcând un schimb fructuos de experienţă și transmiţând 
talentul și cunoștințele lor tinerei generaţii. A fost elaborat un set de progra-
me școlare la diverse module de instruire, iar mai apoi s-a purces la realizarea 
curricumului pentru educaţia tehnologică2. De un deceniu copiii din școlile 
republicii studiază și creează, valorifi când tradiţiile populare meșteșugărești.

Un rol aparte revine și școlilor de artă și instituţiilor de învăţământ superior, 
îndeosebi celor cu profi l pedagogic, unde tradiţiile plasticii populare sunt ana-
lizate în contextul culturii universale. Facultatea de Arte Plastice de la Acade-
mia de Muzică, Teatru și Arte Plastice și Facultatea de Arte Plastice și Design 
de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” sunt instituţii importante 
de pregătire a cadrelor pedagogice și artistice. Cadrele pregătite aici au respon-
sabilitatea de a media procesul de însușire și transmitere a cunoștinţelor și de 
formare a noilor abilităţi meșteșugărești.

1  E. Postolachi et al., „Arta populară ca mijloc de instruire, educaţie și terapie corecţională”, 
Revista de etnografi e, nr. 1, 2005, pp. 186-210; A. Danii, E. Postolachi-Iarovoi, Meșteșugu-
rile artistice. Ghid metodic pentru cadrele didactice în învăţământul special, Chișinău: Uni-
vers Pedagogic, 2006; A. Danii, E. Postolachi, I. Bălteanu, Educaţia tehnologică în școala 
auxiliară. Concepţie și programe de instruire, Chișinău, 2002.

2  Curriculum şcolar cl. I- IV, Chişinău, 2003.
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Din instituţiile specializate de profi l putem menţiona Colegiul de Arte, 
or. Soroca, care de câţiva ani formează maeștri la specialităţile: împletitor din 
nuiele de răchită, cioplitor în piatră, broderia și croșetăria. Absolvenţi ai aces-
tei școli sunt tinerii și talentaţii meșteri artizani, împletitori din nuiele de ră-
chită Romeo Darie din Glodeni și Victor Brighidin din satul Bădiceni, raionul 
Soroca3.

Școala de Artă și Meșteșuguri „Meșterul Manole” din Chișinău a fost fonda-
tă în 1998 de către meșterul cioplitor în lemn Dumitru Constandachi. La baza 
ei a stat atelierul lui de creaţie. Este prima școală privată de acest gen din repu-
blică. Iniţial Școala avea două direcţii de instruire – prelucrarea artistică a lem-
nului și a pietrei, urmând ca pe viitor să-și mărească numărul specialităților. 
Elevii școlii, pe lângă însușirea cunoștinţelor profesionale, studiază minuţios și 
patrimoniul cultural meșteșugăresc. Școala are în prezent 4 facultăţi; cioplirea 
artistică a lemnului, prelucrarea pietrei, prelucrarea lutului, prelucrarea meta-
lelor. Această școală a reprezentat Republica Moldova la Expoziţia Internaţio-
nală de la Hanovra „EXPO 2000” cu un proiect didactic4.

De menţionat faptul că în Republica Moldova funcţionează un șir de școli 
profesionale cu profi l general meșteșugăresc. Din păcate, în majoritatea lor, 
programele de instruire nu includ cunoașterea tradițiilor artistice ale genuri-
lor profesate. Această neglijare duce la pregătirea nesatisfăcătoare a meșterilor 
formaţi în aceste instituţii și, drept consecinţă, infl uențează negativ calitatea 
produsului fi nal.

La Facultatea de Industrie Ușoară a Universităţii Tehnice studenţii se pregă-
tesc, în principiu, pentru industria vestimentară și obţin abilităţi în domeniul 
croitoriei, tehnologiei, designului vestimentar, al materialelor industriale ţesu-
te etc., dar nu sunt familiarizaţi cu particularităţile și tehnologiile ţesăturilor 
populare, cu tradiţiile costumului naţional, ale covorului etc. La necesitatea 
pregătirii cadrelor pentru industria locală de textile pentru micile întreprin-
deri a atras atenţia Comisia de evaluare și acreditare a Universităţii Tehnice în 
2006. Cadre pentru renașterea și dezvoltarea prin tehnologii avansate a artei 
naţionale caracteristice satului aproape că nu se pregătesc. Nu se acordă aten-
ţia cuvenită protecţiei și promovării produselor și tradiţiilor locale, însușirii 
tehnologiilor și particularităţilor ornamental-decorative ale vestimentaţiei tra-
diţionale, studenţii se specializează pe materiale industriale gata produse în 
străinătate: ţesături vestimentare de lână, pânzeturi, piele naturală și artifi cială 
etc., însă materia primă locală rămâne neutilizată.

Situaţia descrisă dictează necesitatea deschiderii în sate sau centre raionale 
a unor întreprinderi de prelucrare a materiei prime, de producere a ţesăturilor 
tradiţionale și modernizate, a costumului naţional și modem, a textilelor de 

3  A. Danii și E. Postolachi-Iarovoi, Meșteșugurile artistice. Ghid, p. 31.
4  Meșterul Manole. Școală de Arte și Meșteșuguri, Chișinău, 2000, p. 12.
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ritual, a ţesăturilor decorative și suvenirelor. Ele prezintă interes și ca produse 
destinate pentru turiști, fără a ţine cont de tradiţiile locale ale fi ecărui sat.

Meșteșugurile artistice populare reprezintă o parte importantă a patrimo-
niului cultural naţional, care necesită conservare și promovare prin diverse căi, 
să contribuie la integrarea culturală și economică și la dialogul etnocultural 
interetnic.

Calea ce urmează să o parcurgă meșteșugarii este lungă și anevoioasă. Ră-
mași singuri (în individualitate) în condiţiile unei economii neformate și ne-
stabile, meșteșugarii au nevoie de ajutorul statului și al societăţii. 
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ИЗУЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ 
НА УРОКАХ ЛОКАЛЬНОЙ ИСТОРИИ
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Resume
Local heritage research was always one of the most important stimuls for children 

development. Th is work proposes an attempt to describe a process of forming pupils’ 
creative abilities at lessons and in local history study group as well. Th e purpose is to 
reveal the basic level of data handling, main stages, problems and advantages of such 
work in the group. Th e article describes the main achievements of the local history 
study group “My white city” which was organized on the basis of lyceum “Petru Movi-
lă” (Kishinev). Working in the group develops creativity, critical thinking and respect 
for national heritage. Undoubtedly the local history study is an essential condition for 
bringing up children to respect and love their country and national patrimony in the 
overall context.

Keywords: national heritage, local history, study of local lore, small homeland.

История учит человека любить свой народ, землю, на которой он жи-
вет. Именно благодаря любви к Родине, нашему народу удавалось выхо-
дить из самых сложных ситуаций в тяжелые периоды истории. Поэтому 
задачей учителя истории является возрождение высоких гражданских 
чувств. А начинать эту работу и лучше и логично с родного порога. С 
малой родины.

В огромном потоке новой информации необходимо уметь разбирать-
ся, постигать суть изучаемых исторических явлений. Воспитание чувс-
тва патриотизма, сопричастности к древней истории Молдавского госу-
дарства, формирование у подрастающего поколения верности Родине 
– где, как не на уроках истории должны решаться эти задачи!

Предмет данного исследования – характеристика процесса изучения 
национального наследия в рамках школьной программы.

Цель – выявить основные уровни краеведческой познавательной ра-
боты, этапы и задачи работы с краеведческим материалом в ходе урока, 
выявление достоинств краеведческой работы.

Место – теоретический лицей «П. Мовилэ», мун. Кишинэу.
Согласно Модернизированному куррикулуму по истории (2010), пред-

полагается изучение не только всемирной истории и истории румынского 



Materialele Conferinței științifi ce, 27-28 septembrie 2013 213

пространства, но также и изучение так называемой «локальной истории», 
на которую отводится около 5% всего изучаемого материала. 

Однако уже первые шаги в изучении прошлого семьи, школы, города 
показали, что наши дети не знают своих корней, историю района, родно-
го города. А ведь теряя связь с национальным прошлым, предками, мы 
утрачиваем и чувство Родины. Восстановлению и развитию этих связей 
и чувств и способствует краеведческая работа в школе, направленная на 
изучение национального наследия. 

Можно выделить три уровня краеведческой познавательной работы 
учащихся:

1. Получение готовых знаний о родном городе со слов учителя на 
уроке.

2. Самостоятельное приобретение знаний. Их источниками могут 
быть учебные пособия, научно-популярная литература, публика-
ции в местной периодической печати, средства Интернет, матери-
алы музея и т.д.

3. Изучение истории родного края в ходе углубленного поиска, ког-
да ребята фактически выступают в роли исследователей. 

Использование местного материала в преподавании истории отечес-
тва позволяет наиболее наглядно и убедительно рассказать о многих ис-
торических фактах и событиях. 

Основные достоинства историко-краеведческой работы в рамках 
школьной программы, на наш взгляд, следующие:

1. В ходе изучения истории города в распоряжение школы предостав-
ляется собранный учащимися краеведческий материал, который 
найдет применение в учебной работе. На его основе, например, 
учитель истории может подготовить раздаточный материал (пуб-
ликации из районной или городской газеты, воспоминания, пись-
ма), что, несомненно, пригодится для уроков локальной истории. 

2.  Краеведческий материал с успехом используется в воспитатель-
ной внеурочной работе. На основе собранного материала ребята 
готовят доклады, рефераты, пишут заметки в газеты, организуют 
классные часы.

3.  Принимая участие в изучении истории края, страны (работа в 
библиотеках, походах, оформление экспозиций музея, встречи с 
ветеранами и т.д.), школьники развивают имеющиеся и приобре-
тают новые умения и навыки интеллектуальной и оформитель-
ской работы, учатся ответственности, развивают эстетический 
вкус. Таким образом, краеведческая работа позволяет развивать 
личность ребенка.
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4.  Изучение истории края предполагает историческое самообразо-
вание учителя. 

5.  Применение краеведческого материала помогает осуществлять 
творческий подход к разработке уроков и внеклассных меропри-
ятий, что позволяет, в свою очередь, повышать их эффективность 
и интерес к предмету.

Ознакомление с фактами из истории края, города, сопричастность к 
ним помогают школьникам лучше усвоить общие закономерности раз-
вития Молдовы, сделать их более понятными, близкими, органически 
связать изучаемый материал с прошлым и настоящим своего района, го-
рода и тем самым способствуют формированию глубоких идей и превра-
щению их в убеждения. По нашему мнению, ученик, знающий историю 
архитектурного памятника, никогда не поднимет руку, чтобы причинить 
этому зданию какой-либо ущерб.

Ярким примером этого утверждения служит тот факт, что часть уча-
щихся, которые принимали активное участие на уроках, посвященных 
локальной истории, организовали в социальной сети ВКонтакте груп-
пу под названием «Территория неравнодушной молодежи». Участники 
этой группы по собственной инициативе организуют уборку городских 
парков своими силами. Деятельность их нашла отражение пока только в 
фотографиях и обсуждениях на форумах. Но это реальный пример того, 
как изучение истории родного города превращается для учеников в ре-
альные убеждения. Школьники руководствуются девизом Дж. Кеннеди: 
«Не спрашивай, что может сделать для тебя твоя страна, спроси, что ты 
можешь сделать для своей страны».

В исследованиях многих ученых установлена зависимость познава-
тельной активности учащихся от зрительного восприятия. Поэтому ис-
пользование на уроках локальной истории иллюстративного материала 
играет важную роль. Разумеется, наиболее эффективным методом ус-
воения материала, изложенного учителем или прочитанного в учебни-
ке, является посещение исторических мест, которое дает возможность 
учащимся как бы окунуться в изучаемую эпоху и ярче представить себе 
образ жизни предков. Но за неимением такой возможности следует мак-
симально использовать на уроке фото, видеоматериалы, иллюстрации 
с изображением архитектурных памятников, которые дают представ-
ление о прекрасных творениях и высокой культуре прошедших веков и 
способствуют воспитанию чувства национальной гордости. А реальное 
посещение памятных мест в ходе экскурсий оставляет глубокое впечат-
ление на всю жизнь. 

В ходе изучения локальной истории на уроках учащиеся получают 
возможность самореализации через исследовательскую деятельность, 
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приобретают знания об особенностях работы с историческими источ-
никами, о структуре творческой и исследовательской работы, умение 
анализировать различную информацию и создавать собственную рабо-
ту, включая постановку целей и задач, их реализацию, редактирование, 
рецензирование и защиту. 

Предложенные темы для самостоятельной работы – «Что такое ма-
хала?», «История улицы Штефана чел Маре», «Культурная жизнь Киши-
нева в конце XIX века», «Вандализм в ´Белом городе´» ‒ вызвали жи-
вой интерес учеников, активизировали их научный поиск, поскольку в 
ходе исследовательской работы зачастую возникали очень актуальные, 
а порой и неожиданные вопросы, требовавшие креативного подхода и 
нестандартного мышления для их разрешения.

Каждый учитель истории может организовать краеведческую работу, 
как в рамках урока – как его элемента ‒, так и в рамках отдельного курса 
с четкой постановкой целей и задач. Перспективы, которые открывает 
эта работа, во сто крат оправдают затраченные усилия, а интерес наших 
учащихся – лучший стимул для развития их познавательных и творчес-
ких способностей.

Уроки истории призваны помочь пережить и осмыслить великие 
свершения прежних времен, использовать все положительное в про-
шлом, сохранить национальное наследие. Ведь извечно желание здоро-
вого общества: так воспитать детей, чтобы они наследовали и приумно-
жали материальные и духовные ценности, созданные человечеством.

В заключение следует отметить, что ознакомление учащихся с ар-
хитектурными памятниками родного края, историей отдельных улиц 
родного города повышает уровень их восприятия многогранной наци-
ональной культуры, значительно обогащает их исторические знания, 
пробуждает у учащихся патриотические чувства, стимулирует интерес 
к самостоятельному изучению истории, формирует потребности сохра-
нять национальное достояние, художественные ценности.
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 STUDIEREA ISTORIEI LOCALE LA ORELE DE ISTORIE 
PE EXEMPLUL ISTORIEI SATULUI GHILICENI

Elena SINIȚA, 
profesoară de istorie, Liceul Teoretic cu Profi l de Arte 

,,Nicolae Sulac”, Chșinău

Summary
Th e research aims to examine how to implement the references of local history in 

history classes at secondary stage. An example is taken from data village Ghiliceni, 
Telenești. Th e study demonstrates the importance and necessity of knowing the histo-
ry of settlements in history education childrens. Th e study was focused on informa-
tion on local history, making summary conclusions ways to implement their history 
classes.

Key –words: native village, local history, education history, historical sources

Descoperirile știinţifi ce și inventica au produs schimbări semnifi cative în 
raporturile interumane și sociale, au contribuit și contribuie pretutindeni la 
îmbogăţirea și îmbunătăţirea condiţiilor de muncă și de trai ale oamenilor, la 
dezvoltarea lor intelectuală, morală și culturală. Secolul XX și începutul seco-
lului XXI s-au manifestat prin interacțiunea multitudinii de etnii, fi ecare etnie 
cu statul, cultura, religia și istoria sa de afi rmare pe arena mondială. Cu câteva 
secole în urmă, până a fi  descoperită și utilizată energia electrică, oamenii du-
ceau un mod de trai sedentar, ocupându-se mai mult cu meșteșugăritul, vâna-
tul, pescuitul și agricultura. Folosirea energiei electrice, apoi și a celei atomice a 
schimbat radical modul de viaţă și de trai al oamenilor. Datorită energiei elec-
trice, inventicii, dezvoltării știinţei, instruirii și educaţiei, astăzi oamenii pot 
munci nu numai ziua, dar și noaptea, se folosesc de calculatoare și internet, de 
cele mai performante metode de cunoaștere a realităţii obiective și subiective. 

Trăim în tânăra țară Republica Moldova – suverană și independentă. Istoria 
Republicii Moldova încă mai este controversată și plină de bătălii politice. Sunt 
mai mult de 50 de ani de când pe continentul Europa s-a constituit Uniunea 
Europeană. Consiliul Europei a iniţiat și sprijină întruniri periodice ale exper-
ţilor ce se ocupă de predarea și învăţarea istoriei locale și regionale în școli. La 
noi în ţară istoria ocupă un loc important în programele școlare. Se conștienti-
zează faptul că studierea istoriei adevărate, nepolitizate poate contribui la înţe-
legerea adecvată a proceselor și fenomenelor ce se produc în viaţa oamenilor, a 
ţărilor din Europa și de pe toate continentele, poate contribui la o pace stabilă. 
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Este incontestabil și faptul că copiii acumulează o cantitate considerabilă din 
cunoștinţe de istorie în afara școlii, în familie, din amintirile părinţilor, rude-
lor, cunoscuţilor, din mass-media etc.

Dacă predarea istoriei ar începe de la istoria satului natal, a statului nostru, 
a ţărilor de pe continentul nostru, până la istoria universală a omenirii, proba-
bil, mai degrabă am atinge scopul de a obţine sporirea gradului de înţelegere 
a fenomenelor vieţii oamenilor. Cu regret, constatăm că în programele și ma-
nualele de istorie sunt prevăzute ore limitate de studiere a localităţii natale, a 
istoriei satului sau a orașului natal. Din aceste considerente, insist să abordăm 
și această problemă, după mine, de o importanţă majoră. Copilul și maturul 
trebuie să cunoască profund de unde vine și încotro merge, prin ce au trecut 
predecesorii săi și că orice localitate umană are începutul și istoria sa. 

În acest articol mă refer la unele aspecte din istoria satului meu natal Ghi-
liceni, raionul Telenești. Chiar dacă fi zic nu sunt în satul meu  – raţiunea și 
sufl etul mereu îmi sunt acolo, alături de părinţii mei, alături de strămoșii mei, 
buneii și străbuneii. 

Satul se afl ă între localităţile codrene Mândrești și Coșcodeni, lângă nodul 
de șosele Chișinău (spre sud 100 km), Bălţi (spre nord 45 km), Telenești-Orhei 
(15 km). Este o localitate cu circa 3000 de locuitori și cu în jur de 950 de gos-
podării. Ca număr, nu sunt mulţi, dar formează o societate aparte, având obi-
ceiuri și tradiţii specifi ce. În Ghiliceni activează școala medie, grădiniţa pentru 
copii, un centru de sănătate, o casă de cultură, o bibliotecă, un ofi ciu poștal și 
de telecomunicaţii. Fostul colhoz a fost desfi inţat și s-a format întreprinderea 
agricolă mixtă ,,Colosevo-SRL”. S-a ofi ciat slujba de sfi nţire a unei fântâni arte-
ziene, reconstruita recent și care alimentează partea de sub pădure cu apă po-
tabilă. Programul pentru următorii cinci ani prevede construcţia a zece centre 
sociale. În taberele de vară pentru copii se odihnesc copiii comunei Ghiliceni, 
Cucioia și Cucioia Nouă. 

Localitatea a fost menționată documentar la 17 martie 1495 cu denumirea 
Hrișani, Grișani, apoi ,,Horodiște de pădure” pe timpul domniei lui Ștefan cel 
Mare și semnată într-o carte domnească la Suceava1. Investigațiile arheologice 
făcute pe moșia satului dovedesc că așezarea este una foarte veche, datând cu 
mult înaintea erei lui Hristos. ,,Pe malul râului Ciuluc a fost descoperită o va-
tră de sat din epoca bronzului datând din anii 1300-1100 î.Hr. În locul numit 
„Valea Horodiștei” s-au păstrat urmele unei cetăţi ce datează de prin anii 2400 
î.Hr. În preajma localităţii actuale sunt și 2 vetre de sate părăsite din epoca ro-
mană târzie, care au existat până la invazia triburilor nomade ale hunilor din 
anul 376, când satele au fost devastate și incendiate. Pe vetrele acestora s-au 
păstrat grămezi de lut ars și obiecte casnice din secolele II-IV”2.

1 Documenta Romaniae Historica. A. Moldovia, vol. III. București, 1980.
2 Ion, Hîncu, Vetre strămoșești din Republica Moldova, Chișinău: Știința, 2003, p. 38.
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În 1774 administraţia militară rusă enumără în Ghiliceni 24 de curți, căro-
ra le este scutit birul la 6 scutelnici. În 1897 satul avea 1027 de locuitori (529 
bărbaţi și 498 femei). 

Sat mare și frumos de codru, este menţionat în Dicţionarul geografi c al Basa-
rabiei, publicat la București în 1904 de Zamfi r Arbore3. În anuarul pe învățământ 
din 1933, editat la București, scria că la Ghiliceni frecventează școala doar 120 de 
copii din 306 copii cu vârsta de 5-16 ani. 

Pe cel mai înalt loc al satului Ghiliceni se înalță biserica Sfânții Constantin 
și Elena (preot Ioniță Nicolae). Biserica de azi a fost construită în anul 1894, 
în locul unei biserici din lemn din anul 1888, de meșteri iscusiți din Odesa. 
Cărămida a fost adusă cu carele din Orhei. Construcția lăcașului de cult a fost 
fi nanțată de către familia boierului din localitate, Iașcinschi: soții Alexandru și 
Elena, și fi ul lor Mihai. Biserica conține elemente ale stilului romanic-bizan-
tin. Primul preot paroh care a slujit a fost Gheorghii Derevici (n. 3 mai 1867), 
cântăreț era Mihail Parașcu (n. 3 noiembrie 1898). În anul 1957, aceasta capo-
doperă de o valoare culturală nemărginită a fost închisă de regimul comunist, 
dar și-a reluat activitatea în anul 1997 (preot fi ind Fialcovschi). 

Războiul din 1941-1945 a luat viața a 76 de bărbaţi ai satului nostru. Soarta 
amară a deportaţilor a fost suportată de familiile lui Ion Rotaru, Ignat Sadov-
nic, Filip Spălatu ș.a. Din Afganistan l-au adus mort pe ostașul Nicolae Rusu 
(1968-1987). O fatală pierdere a suferit Ghilicenii în 1999, când o alunecare 
de teren a distrus 55 de case și 45 de gospodării, au fost afectate parțial 96 de 
familii. 

Ghiliceni este un sat de codreni, pe care nu i-au înfrânt vremile și necazu-
rile. Aici oamenii se consacră pământului strămoșesc. Baștina le-a dat primul 
mugure al succeselor lor în viaţă. Să enumerăm pe câţiva dintre ei. Primul ar fi  
preotul-poet Antonie Luţcan (1903-1948) din Cucioaia, com. Ghiliceni. O altă 
persoană născută în Ghiliceni, în familia boierului Iașcinschi, e ,,crăiţa artei 
frumoase”, Nina Iașcinschi. Astfel o numește istoricul Iurie Colesnic, ea fi ind 
sculptoriţa de curte a Marelui Duce de Luxemburg. Numele ei e cunoscut în 
Franţa, Olanda, Germania. Nepotul ei, Nicolae Iașcinschi, a redeschis biseri-
ca din Ghiliceni, construită și ctitorită de buneii lui. Cu ajutorul sătenilor, el 
a contribuit la editarea unei monografi i despre vatra străbună Ghiliceni. Din 
Ghiliceni este jurnalistul Constantin Rotaru (n. 1950), fost director general al 
Radioului Naţional, fondator al publicaţiei ,,Curierul agricol” ș.a. Un alt jur-
nalist din Ghiliceni este Vasile Nastasiu, ce a activat la „Literatura și arta”, un 
înfl ăcărat luptător pentru grafi a latină. 
3 ,,HILICENI*, sat, în jud. Bălţi, așezat pe coasta dreaptă a văii Ciulucul-Mic. Face parte din 

volostea Chișcăreni. Are 127 case, cu o populaţie de 839 sufl ete. Ţăranii posedă pământ de 
împroprietărire 1207 desetine. Proprietarii Iașcinski au 2267 desetine. Sunt vii și livezi cu 
pomi. Ţăranii se ocupă și cu albinăritul.

* Corect: Ghiliceni.” (Descrierea din Z. Arbore, Dicţionarul geografi c al Basarabiei, 1904)
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În încheiere, constatăm că nimic nu poate fi  mai aproape de sufl etul fi ecă-
rui om decât baștina. A cunoaște istoria satului natal este prima necesitate a 
fi ecărui elev, fi indcă și orășenii la începuturi tot din sate au venit, și orașele la 
începuturi tot niște localităţi mici au fost. Istoria este cea dintâi carte a unui 
neam, a unei naţiuni, în care își cunoaște și-și vede trecutul, prezentul și viito-
rul fi ecare cetăţean.

Istoria cercetează viața statelor și popoarelor de-a lungul timpului și ne aju-
tă astfel să ne formăm o imagine clară despre viaţa oamenilor în diferite epo-
ci istorice, despre conducătorii de seamă din cele mai vechi timpuri până în 
zilele noastre. Istoria redă principalele evenimente și aspecte din dezvoltarea 
societății ce se bazează pe cercetările, descoperirile și concluziile oamenilor 
de știinţă. Trecutul istoric este un stimulent pentru creaţia literar-artistică și 
pentru meditaţia și refl ecţia fi losofi că. Istoria este întotdeauna o construcție 
umană, înscrisă în epoca în care este refl ectată. Pentru cunoașterea evenimen-
telor din trecut istoria cercetează urmele  materiale și dovezile scrise sau orale 
în legătură cu ele. Acestea sunt izvoarele istoriei. Ele ne ajută să reconstituim 
dezvoltarea societății din vremurile cele mai îndepărtate. 

Se trec generaţiile una după alta în orice localitate, dar rămân casele, unel-
tele, cimitirele și folclorul. Ar fi  bine ca în fi ecare localitate să existe un muzeu 
al satului. Actele, scrisorile, cărțile vechi trebuie să fi e păstrate în arhive și bi-
blioteci. Fără izvoare istorice nu ar fi  posibilă cunoașterea trecutului societăţii 
omenești. Din aceste considerente, eu pledez ca Ministerul Educaţiei să inclu-
dă în programele școlare la istorie un capitol aparte: studierea ţinutului natal.  
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE LA ISTORIE 
CA MIJLOC DE EDUCAȚIE MULTICULTURALĂ A ELEVILOR

Maria ANTOCI, 
grad didactic 1, Liceul Mihail Sadoveanu, Chișinău

Summary
Th e cultural diversity, as an educational phenomenon, is a topic which is analyzed 

today under multiple aspects. Although, it does not promote only the instructive-edu-
cational process in high schools. Rather, it promotes the adaptation of the diff erent 
ethnical representatives of various communities to the cultural demands, norms and 
practices, which have the aim to grow the harmony in this inter-ethnical relationship. 
In addition to that, it follows the need to create a cultural environment suitable with 
the interests of all the main components of these collectivities. Th ough, cultural diver-
sity can constitute an important objective also for the instruction and education of 
students in schools. Besides that, this aim can be fulfi lled very well through the extra-
curricular lectures. Our experience in this domain gave results that can be considerate 
as very good. For instance, the extracurricular lectures that I lead for History with di-
ff erent classes and on diff erent topics proved that in this way students knowledge can 
be expanded to many various areas, and also they proved to be as effi  cient as possible 
for the civic, patriotic, ecologic and aesthetic education of the students. Moreover, the-
se sort of instructive-educative activities stimulate students’ curiosity and maintains 
within the spirit of cognitive and creative competitiveness.

Key words: education; diversity; culture; extracurricular activities; history; events.

Problema cercetării fenomenul diversității culturale nu este unul nou, mai 
cu seamă în preocupările cu caracter politologic, sociologic și psihologic. Drept 
urmare, pe parcursul ultimelor decenii s-a acumulat o literatură destul de boga-
tă la acest capitol. Aceasta vizează spații și societăți, luate în ansamblul lor, une-
le medii aparte, inclusiv profesionale, etnice, de vârstă etc.1 O parte din aceste 
studii se orientează pe fi liera educației2, dar, de obicei, și acestea au în vedere 
relațiile dintre reprezentanții unor medii culturale și/sau etnice aparte, în vede-

1  Vezi G. Leclerc, Mondializarea culturală. Civilizațiile puse la încercare, Chișinău, 2003; J. 
Naisbitt, Megatendințe. Zece noi direcții care ne transformă viața, București, 1989; G. Scar-
peta, Elogiu cosmopolitismului, Iași, 1997; C. G. Kiss, Europa Centrală, națiuni și minorități. 
Studii, eseuri, articole, Budapesta, 1997; A. Nedelcu, Fundamentele edicației interculturale: 
diversitate, minorități, echitate, Iași, 2008; C. Cucoș, Educația – dimensiuni culturale și inter-
culturale, Iași, 2000.

2  I. Ursache, Educație pentru și prin diversitate la Universitatea de Medicină și Farmacie din 
Iași, http://englishmediator.pbworks.com/f/Ioana+Ursache+-+Educatie+pentru+si+prin+
diversitate+la+UMF+Iasi+%5B22+iunie+2009%5D.pdf (accesat 20.11.2013).
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rea unei integrări mai rapide și mai efi ciente în unele comunități mai mari, de 
ex. o instituție de învățămînt, un oraș, o țară etc., ceea ce înseamnă că mai rar 
vizează procesul instructiv-educativ în școala de cultură generală. Chiar și stu-
diile dedicate aspectelor educative ale diversității culturale au, de cele mai multe 
ori, drept preocupare prioritară aceeași împăcare sau armonizare a culturilor 
de origine și de culoare etnică diferită3. Ba mai mult, o atare atitudine poate fi  
constatată chiar și în cazul practicilor privind educația preponderent estetică în 
școala europeană contemporană4. De regulă, toate abordările acestea caută să 
echivaleze dimensiunile culturii, adică nivelul și conținutul real al culturii cu 
diversitatea culturală sau chiar cu educația interculturală. Acest fel de educație, 
deși declară că urmărește realizarea toleranței prin promovarea diversității cul-
turale, în fapt însă este puternic ideologizat și, într-o oarecare măsură, chiar 
politizat. Mai rar pot fi  întâlnite studii care își propun să cerceteze realizarea 
obiectivului educațional printr-o cât mai largă diversifi care a actului de instru-
ire și educație, în special prin realizarea unui șir de acțiuni complementare în 
raport cu sarcinile presupuse în mod obișnuit de curriculumul școlar. 

În comunicarea de față vreau să împărtășesc unele concluzii din experiența 
pe care am acumulat-o pe parcursul câtorva ani de organizare a activităților 
extracurriculare la istorie, în cadrul cărora am avut ca obiectiv de bază lărgirea 
orizontului de cunoștințe al elevilor în domeniul istoriei, dar și acumularea de 
cunoștințe și deprinderi de cultură generală, inclusiv educația estetică a elevi-
lor. Acest gen de activitate este specifi c, oarecum neobișnuit, chiar în raport cu 
conceptul tradițional de activitate extacurriculară, care, de obicei, nu vizează 
acțiuni instructiv-educative la discipline și teme concrete, ci, mai degrabă, ma-
nifestări distractive: celebrarea anumitor date, personalități, serbări (Crăciun, 
Halloween etc.), ziua orașului, a școlii ș.a.

O acțiune extracurriculară a fost „Marea Unire din 1918”. A fost concepută 
ca o continuare și o dezvoltare a temei respective din curriculumul la istorie 
pentru clasele a 8-a și a 11-a, dar s-a realizat în altă viziune și cu alte mijloace. 
Am avut în vedere trei procedee de abordare. Pe de o parte, a fost reprodus 
întregul eveniment al Unirii în spațiul românesc de la 1918, iar de altă parte, 
a fost evocată mai detaliat unirea Basarabiei. Întregul proces istoric a fost pla-
sat în cadrul Primului Război Mondial, fără de care nu poate fi  înțeles corect. 
Pentru implicarea directă și cât mai activă a elevilor în actul de însușire a temei 
și de conștientizare a importanței fenomenului evocat, întregii acțiuni i s-a dat 
aspectul unei înscenări artistice. Mai întâi, evocarea orală a fi ecăreia din cele 
trei etape ale Unirii (Basarabia, Bucovina, Transilvania), ca și referințele la ca-

3  R. Ionescu, Educația pentru diversitatea culturală, http://www.scribd.com/doc/47339929/
EDUCATIA-pentru-diversitatea-culturala (accesat 20.12.2013).

4  EACEA, Educaţia artistică și culturală în școala europeană, prefață de Ján Figel, comisar res-
ponsabil pentru Educație, Instruire, Cultură și Tineret, sept. 2009, http://eacea.ec.europa.
eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/113RO.pdf (accesat 20.12.2013).
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drul istoric general al Primului Război Mondial, însoțite de materialul ilustrativ 
corespunzător: faximile de documente, fotografi i ale edifi ciilor publice și ale 
personalităților istorice, hărți, steme, drapele. De exemplu, referitor la cadrul 
general, au fost reproduse pe ecran și comentate fotografi i ale atentatului de la 
Saraevo, ale celor două alianțe beligerante, Antanta și Tripla Înțelegere, ima-
gini de pe front, de la revoluția din februarie 1917 din Rusia, de la Conferința 
de Pace de la Paris din 1919-1920. În cazul celor trei provincii românești, au 
fost arătate fotografi ile liderilor care au organizat și proclamat Unirea, actele de 
proclamare a Unirii, imaginile cu locurile unde s-au produs acele evenimente. 
În sfârșit, un element important al activității l-a constituit momentul muzical. 
Toată clasa a cântat imnul național „Deșteaptă-te, române!”, precum și cânte-
cele „Așa-i românul” și „Treceți, batalioane române, Carpații”. Aceste momente 
emoționale sunt un mijloc efi cace pentru educarea sentimentului apartenenței 
la neamul românesc și al mândriei naționale.

Activitățile extracurriculare la istorie pot fi  de mare folos pentru completa-
rea cunoștințelor în alte domenii, mai mult sau mai puțin înrudite cu istoria, 
ca de ex. la literatură. Astfel de lecții se dovedesc a fi  foarte potrivite și pentru 
educarea estetică a elevilor. Anume așa a fost activitatea intitulată „Eminescu 
la 159 de ani”. Lecția aceasta a fost alcătuită din mai multe elemente tematice, 
dar subiectul de bază l-a constituit „Eminescu și istoria”. Pentru a demonstra 
interesul poetului față de istorie și a arăta cum sunt prezentate evenimentele 
istorice și istoria însăși în creația sa, elevii recită fragmente din poemele Glossă, 
Moldova, Scrisoarea a III-a, Doina, Rugăciunea unul dac, Horia, Ștefan cel Mare. 
Urmează evidențierea altor teme de interes istoric ce se regăsesc în creația sa, 
și anume soarta poporului român, cultura română. În primul caz, sunt citite 
fragmente din poemele Viața, Împărat și proletar, Cugetările sărmanului Dionis. 
În cel de-al doilea sunt declamate bucăți din poeziile Epigonii, Scrisoarea a III-
a, sunt citite referințe la Eminescu și creația sa, semnate de George Călinescu, 
Tudor Vianu, Marin Sorescu, Constantin Noica, Nicolae Iorga ș.a. Alte două 
teme sunt copilăria lui Eminescu și dragostea lui de țară, de poporul său și de is-
toria românilor. Și aceste teme sunt reliefate prin intermediul creației poetului. 
Anii copilăriei sunt evocați cu versuri din creația sa, ca de ex. Fiind băiet păduri 
cutreeram, Aș vrea să am o casă tăcută, mititică…, O, rămâi (ultima strofă), 
La mormântul lui Aron Pumnul. Despre patriotismul lui Eminescu mărturisesc 
mult scrierile sale. De obicei, cel mai des sunt citate La Bucovina, Ce-ți doresc 
eu ție, dulce Românie, Epigonii, Scrisoarea a III-a ș.a. În caz că se ia în dezbate-
re tema „Eminescu și Basarabia”, este recomandată spre lectură și comentariu 
cartea sa (sunt câteva ediții) despre pământul dintre Prut și Nistru, care conține 
o culegere de articole publicate de el în ziarul Timpul, al cărui redactor-șef era. 
Un element important al manifestării îl constituie cântecele pe versuri de Emi-
nescu. Relevarea fi ecărei etape biografi ce și a fi ecărui aspect tematic al creației 
sale se încheie cu interpretarea unui astfel de cântec. La activitatea descrisă aici, 
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elevii au cântat A ruginit frunza din vii, Sara pe deal, Pe lângă plopii fără soți, 
Mai am un singur dor. În sfârșit, examinarea fi ecărui moment al biografi ei po-
etului și a fi ecărui aspect al creației sale a fost însoțită de un material iconogra-
fi c corespunzător. Au fost reproduse imagini din satul copilărei sale, Ipotești, 
de la școala din Cernăuți, fotografi ile părinților săi și a învățătorului său Aron 
Pumnul, variate portrete ale poetului, imagini din anumite opere literare, nu a 
lipsit imaginea Veronicăi Micle, teiul lui Eminescu din parcul Copou din Iași, 
precum și fotografi a mormântului său de la cimitirul Bellu din București.

Evocarea personalității lui Eminescu și a valoroasei sale opere literare con-
stituie un prilej extrem de potrivit pentru a-i face pe elevi să înțeleagă că pro-
cesul istoric este foarte complex și că acesta nu se reduce la realitățile politice, 
militare, economice și sociale din trecut, ci vizează în aceeași măsură și viața 
culturală, inclusiv literară, artistică sau religioasă. În plus, operarea cu texte 
literare, cântece și material iconografi c, pe lângă faptul că lărgește mult orizon-
tul cultural al elevilor și îi educă estetic, îi deprinde cu ideea că istoria poate fi  
cunoscută din cele mai variate surse, inclusiv artistice, și că interesul și dragos-
tea față de trecut pot fi  exprimate foarte variat. Astfel, ei ajung să se convingă că 
operele literare, muzicale sau plastice ne pot lega tot atât de strâns de trecutul 
nostru, ca și scrierile istorice propiu-zise. 

La fel de potrivite pentru completarea cunoștințelor elevilor la istorie și pen-
tru educarea lor civică și estetică s-au dovedit a fi  activitățile extracurriculare la 
istorie care au avut ca teme „Democrația antică în comparație cu democrația 
contemporană”, „Chișinăul la 575 de ani”, „Eu, cetățeanul”, „Al Doilea Război 
Mondial”, „Un mărțișor pentru Creangă” ș.a. Aceste fapte pledează o dată în 
plus pentru ideea că, pe de o parte, învățarea istoriei nu trebuie să se limiteze 
la materialul recomandat de curricula la această disciplină, iar de altă parte, că 
profesorul de istorie are datoria să cultive interesul elevilor pentru cunoștințe 
cât mai largi și cât mai variate, încurajând curiozitatea lor și pornirea fi rească 
spre divers și spre frumos. 
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