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„CE-I DE VĂZUT LA CHIȘINĂU?” LOCURI DRAGI VS. LOCURI 
REPREZENTATIVE DIN CHIȘINĂU ÎN VIZIUNEA TINERILOR DE ETNIE RUSĂ
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„WHAT TO SEE IN CHISINAU?” BELOVED VS. REPRESENTATIVE PLACES FROM 
CHISINAU IN THE VISION OF RUSSIAN YOUNG PEOPLE

Abstract: This article explores the concept of urban place and analyses the differences be-
tween a beloved place and a representative place in the perception of Russian youngsters. The 
concept of place itself was largely researched in urban studies and it is separated from the ge-
neral urban space as places that receive meaning based on the activities of individuals and so-
cial groups. Two groups of Russian young people participated in the empirical research by com-
pleting surveys and creating mental maps. The collected material shows that the beloved places 
of young people are the parks of the city, followed by the Centre and Ciocana districts. In con-
trast, representative places indicated on the mental maps differ from the beloved ones and inclu-
de symbolical places for the city, largely promoted publicly: Stephan the Great Monument, the 
Cathedral, the Arch of Triumph. Still, some beloved places were also considered representative 
and these are again the parks. The research concludes that both beloved and representative pla-
ces differ mainly by the emotional attachment of the respondents, as individuals and groups are 
able to meet and generate different social scenarios.
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Orice oraș are locuri emblematice pentru care este cunoscut. Locurile simbolice 
care sunt promovate ca destinații pentru vizitare în unele cazuri sunt și locuri importante 
pentru localnici, alteori nu. Anume existența spațiilor și locurilor deosebește un oraș de 
altul, ne creează emoții și amintiri despre un oraș. 

Care sunt locurile importante la Chișinău? Totuși ce este de văzut la Chișinău? 
Această întrebare și-o pun nu doar cei care doresc să viziteze capitala Republicii 
Moldova, ci și localnicii, atunci când sunt rugați să facă niște recomandări. Posibilitatea 
de a recomanda un loc sau altul depinde de conștientizarea localnicilor. Ce locuri le plac 
oamenilor din Chișinău? Ce ar recomanda ei pentru vizitare? 

Aceste întrebări sunt importante nu doar pentru a înțelege cum orășenii își percep 
orașul, dar și pentru a construi o strategie corectă de dezvoltare și promovare a Chiși-
năului ca destinație turistică. Pentru a avea o viziune ce imagine poate fi translată în ex-
terior, este nevoie de a identifica ce avem în interior, cum localnicii văd orașul și ce lo-
curi sunt importante pentru ei. Astfel, am inițiat o cercetare pilot pe un segment îngust 
de orășeni – tineri de etnie rusă. Scopul studiului a fost de a identifica care sunt locu-
rile preferate de tineri, recomandate spre vizitare și reprezentative pentru Chișinău. În 
această comunicare am agregat rezultatele a două cercetări de teren: interviuri și car-
tografieri (hărți mentale) realizate printre tinerii din trei comunități urbane ruse (septem-
brie – octombrie 2018) și chestionare și cartografieri printre elevii claselor a 12-a de la 
liceul „N. Gogol” (mai, octombrie 2019). În total au participat 43 de tineri.

În studiul de față se prezintă mai întâi aspectele teoretice ale conceptului de loc, 
după care va fi analizat materialul de teren.  
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Conceptul de loc în studiile urbane
Studiile urbane ca domeniu de cercetare aparte s-au definit abia după cel de-al 

Doilea Război Mondial. Însă și până atunci s-au efectuat cercetări de arhitectură și 
planificare urbană. Printre acestea se numără și lucrarea geografului german Walter 
Christaller care introduce în 1933 Teoria Locului Central. Christaller vedea însăși orașul 
drept un loc central „profesia de bază, caracteristica de bază a unui oraș este să fie 
centrul unei regiuni”1. Chiar dacă geograful a operat cu premise contestabile, el a oferit 
o ierarhizare a locurilor centrale, tipuri de aranjamente ale acestora în spațiul urban și 
astfel teoria introdusă de el a contribuit la studiile despre orașe și planificarea urbană. 
Astăzi Teoria Locului Central este mai puțin operațională, însă a servit drept punte 
pentru a studia locurile din interiorul orașelor. 

Un segment aparte în studiile urbane îl au cercetările despre spațiul urban care 
reprezintă „toate tipurile de spații dintre clădiri în orașe și alte localități”2. Un aport 
deosebit i se atribuie lui Henri Lefebre, care a demonstrat importanța spațiilor urbane și 
a introdus conceptul de „dreptul la oraș”3.

Treptat, cercetătorii au îngustat obiectul studiului, trecând de la spațiu urban și 
focusându-se pe locuri urbane, fiindcă s-a observat că pentru „a umple spațiul cu sens, 
indivizii, grupurile sau societatea au schimbat spațiile în locuri”4, adică au înzestrat 
spațiul fizic cu componente sociale, psihologice, culturale. Astfel, locurile în sine au 
devenit obiect de studiu.

Cercetătorii Norsidah Ujangᵃ și Khalilah Zakariya  fac o retrospectivă a modului 
în care „locul” este definit în diverse studii. Montgomery consideră că „forma fizică, 
activitatea și sensul sunt amestecate împreună și formează esența locului”5, pe când 
Soja scrie că „locul nu poate fi separat de oamenii care fac locurile și investesc sensuri 
în ele”6 . Pentru studiul de față este relevantă afirmația că „este evident că fără a ne 
adresa la importanța conexiunii psihologice a oamenilor cu locurile, orice formă de 
evaluare pentru a determina calitatea locului ar fi nepotrivită”7. 

Fig. 1. Componentele locului după Montgomery8

1. L. J. King. Central Place Theory. West Virginia University. The Research Repository. p. 27. În: 
https://researchrepository.wvu.edu/rri-web-book/8/ (vizitat 25.06.2020).

2 R. Krier. Urban Space. London: Academy Editions, 1991, p. 15.
3 H. Lefebvre. Writings on Cities. Oxford: Blackwell Publishers, 1996.
4 N. Ujang, K. Zakariya. The Notion of Place, Place Meaning and Identity in Urban Regeneration. 

În: Procedia – Social and Behavioral Sciences 170, 2015, p. 709.
5 Idem, p. 710.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
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Aceste teorii au în comun faptul că locul este un obiect complex și trebuie analizat 
prin prisma oamenilor care îl folosesc și tuturor sensurilor și emoțiilor care le generea-
ză. Din această perspectivă ni se pare oportună utilizarea pentru acest studiu a mode-
lului „Orașul în trei straturi” introdus de urbanistul rus Sveatoslav Murunov. După Mu-
runov pentru a înțelege orașul și componentele lui, orașul poate fi defragmentat în trei 
straturi: I – stratul fizic care include infrastructura fizică de ordin geografic și tehnic; II – 
stratul social care include multitudinea de relații și sisteme sociale funcționale în oraș și 
III – stratul cultural-emoțional, infrastructura imaterială care include sensuri, emoții, co-
duri culturale9. Acest model ne va ajuta să înțelegem care este natura locurilor enume-
rate de respondenți, cum s-a format sensul și atașamentul față de ele. 

Locuri dragi pentru tinerii ruși
Calificativul „drag” pentru un loc este caracteristica care îl deosebește de altul în 

percepția individuală. Solicitând de la tineri să cartografieze și să numească locurile 
dragi, am dorit să propun o categorizare ușor de înțeles, cu care tinerii să opereze ușor, 
iar pentru cercetător aceasta este o cheie pentru a înțelege ce locuri preferă tinerii și 
de ce. Atașamentul față de un loc poate fi definit ca „legătura emoțională dintre indivizi 
sau grupuri și un loc sau mediu anumit”10. De asemenea categoria de loc drag poate 
fi analizată și prin prisma modelului „Orașul în trei straturi” caci este un loc fizic, are o 
amplasare geografică concretă, în acel loc tinerii se întâlnesc cu alți oameni și formează 
sau consolidează relațiile lor sociale, iar experiențele pe care le trăiesc în acel spațiu 
creează emoții și atașament psihologic. 

Am agregat cele două colectări de material de teren11 și am primit următoarea listă 
de locuri dragi ale tinerilor ruși (ordinea vine de la numărul de apariții: numite de cele 
mai multe ori spre puține):

1. Lacul Comsomolist12 sau varianta de argou „Kamsik” – 14 ori;
2. Parcul Dendrariu – 11 ori;
3. Parcul Central13 – 7 ori;
4. Parcul Valea Trandafirilor – 6 ori;
5. Centrul orașului – 5 ori;
6. Ciocana – 4 ori;
7. Grădina Botanică – 4 ori;
8. Parcul Afgan – 3 ori;
9. Centrul Comercial MollDova – 3 ori. 
Au fost și locuri unice, printre care: Muzeul de Artă, Biblioteca Națională, anumite 

restaurante, cafenele, propria casă, ș.a.
După cum vedem, majoritatea locurilor îndrăgite de tineri sunt spațiile verzi – 6 par-

9 С. Мурунов. Подходы к социальному проектированию общественных пространств. Cочи, 
2015. În: https://www.academia.edu/21541832/Подходы_к_социальному_проектированию_обще-
ственных_пространств (vizitat 28.06.2020).

10 D. Seamon. Understanding places holistically: cities, synergistic relationality, and space syntax. 
În: The Journal of Space Syntax, 2015, volume 6, issues 1, p. 20.

11 Pentru detalii referitor la studiul despre locurile îndrăgite de tinerii din comunitățile urbane ruse 
vezi: M. Axenti. Locuri dragi. Cartografierea spațiilor publice îndrăgite de tinerii din comunitățile urbane 
ruse din Chișinău. În: Valorificarea patrimoniului etnocultural în educația tinerii generații și a societății 
civile. Chișinău, 2019, p. 17-25.

12 Tinerii ruși utilizează denumirea „Комсомольское озеро” sau argoul „Камсик”. Denumirea 
actuală „Parcul Valea Morilor” a apărut doar la un singur respondent. Deși este indicat doar lacul, 
respondenții au în vedere întregul parc.

13 Tinerii ruși preferă să-l numească „Центральный Парк” sau „Парк Пушкина”, pe când denumirea 
oficială Grădina Publică „Ștefan cel Mare” nu a fost utilizată nicio dată.
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curi, 2 sectoare ale orașului (generalizate) – Centru și Ciocana și un spațiu comercial – 
MollDova. Parcurile oferă un spațiu perfect pentru diverse activități (plimbări, sport, pic-
nicuri, procurarea băuturilor calzi și răcoritoare), au o infrastructură într-o stare relativ 
bună, sunt sigure și astfel tinerii își pot petrece timpul acolo cu prietenii, colegii și să se 
simtă bine. Centrul orașului la rândul său are o ofertă foarte largă de activități: magazi-
ne, cafenele, muzee, clădiri istorice, etc. și este un spațiu mare în care ușor îți poți găsi 
activitatea pe propriul plac. Ciocana este un sector de unde provin majoritatea elevilor 
intervievați, astfel unii din ei preferă locul din apropierea casei unde este la fel o ofertă 
destul de bogată: aleea de pe bd. Mircea cel Bătrân, magazinele, cafenele, curțile blo-
curilor. A fost curios să se regăsească aici un centrul comercial, deși este la fel ușor de 
înțeles: este bine amenajat, are magazine și cafenele, de fapt este o imitație a spațiu-
lui public aranjat într-un spațiu privat. Toate aceste locuri populare și preferate de tineri 
sunt așa numitele „locuri terțe” (third places). Teoria locurilor terțe explică că oamenii 
preferă locuri și spații publice în afara domiciliului și locului de muncă14. Aceste locuri se 
deosebesc prin accesibilitate (sunt gratuite sau au preț redus de intrare), sunt neutre și 
oferă posibilități de comunicare și interacțiune. 

În sprijinul acestei teorii mai vine și categorizarea activităților urbane propusă 
de urbanistul danez Jan Gehl. Acesta atrage atenția că în oraș oamenii au activități 
obligatorii și non-obligatorii15. Cele obligatorii prevăd acțiuni care trebuie să le facă 
oamenii indiferent de calitatea spațiului urban sau a emoțiilor: mersul spre serviciu, 
mersul la magazin, traversarea străzii la semafor, etc., pe când cele non-obligatorii 
includ acțiuni voluntare pe care le facem într-un mod sau altul, reieșind dintr-un set 
complex de motivare: plimbările, vizitarea cafenelelor, muzeelor, adică a locurilor terțe. 
Locurile preferate ale tinerilor sunt locuri terțe unde tinerii își manifestă interesele, 
emoțiile printr-o serie de activități non-obligatorii.

Din perspectiva modelului „Orașul în trei straturi” vedem că locurile numite de res-
pondenți reprezintă niște locuri unde cele trei straturi sunt bine dezvoltate și au o inter-
dependență puternică. Lacul Valea Morilor care este pe primul loc în preferințele tineri-
lor a fost reconstruit câțiva ani în urmă, respectiv oferă o infrastructură fizică mai propi-
ce, astfel mai multe categorii de orășeni au început să-l viziteze și să genereze diverse 
scenarii sociale care ulterior au format și consolidat atașamentul față de aceste locuri. 

14 Р. Ольденбург. Третье место. Кафе, кофейни, книжные магазины, бары, салоны красоты и 
другие места «тусовок» как фундамент сообщества. Москва: Новое литературное обозрение, 
2018.

15 J. Gehl, B. Svarre. How to study urban life. Washington: Island Press, 2013.

Fig. 2, 3. Reprezentarea pe hărțile mentale create de respondenți a Parcului Valea Morilor, 
numit de ei „Kamsik”
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„Locurile sunt dinamice și continuă să se regenereze atâta timp cât oamenii încearcă 
să se adapteze noilor sensuri care s-ar putea detașa din cultura și identitatea lor”16. Pen-
tru oraș și pentru cetățeni parcurile sunt locuri importante care pentru fiecare generație 
au sensul și importanța sa. 

Am considerat că ar fi curios de comparat ce locuri tinerii recomandă de a fi 
vizitate de către oaspeții orașului. 27 de elevi ai Liceului „N. Gogol” care au participat 
la chestionare, au oferit următoarele recomandări (enumerate la fel după numărul de 
apariții):

1. Lacul Comsomolist17– 11 ori;
2. Parcul Dendrariu – 7 ori;
3. Parcul central – 5 ori;
4. Parcul Valea Trandafirilor – 3 ori;
5. Centrul orașului – 3 ori;
6. Ciocana – 3 ori;
7. Râșcani – 3 ori.
Au fost numite un șir de locuri unice: Turnul de Apă, Sala cu Orgă, Poșta Veche, ș.a. 

Primele șase poziții coincid, ceea ce înseamnă că tinerii recomandă și altora locurile 
care pentru ei sunt importante și unde ei se simt bine. Însă aici printre recomandări se 
regăsesc mai multe locuri centrale pe care însăși tinerii nu le vizitează, dar sugerează 
vizitatorilor să le cunoască.

Locuri reprezentative 
Pe lângă chestionarele propuse, o parte din respondenți au creat hărți mentale 

ale orașului Chișinău. Hărțile mentale sunt un instrument răspândit în studiile urbane. 
Inițiatorul acestei metodologii de cercetare – antropologul Kevin Lynch explică: „ceea 
ce este indicat pe plan, reprezintă desigur, o realitate abstractă, nu este o realitate 
obiectivă, ci o însumare a impresiilor care sunt evocate de către respondent”18. Avem 
nevoie de această evocare a impresiilor pentru a vedea care sunt locurile care apar în 
conștientul respondenților atunci când este vorba despre Chișinău. Le-am numit „locuri 
reprezentative” căci pentru respondenți aceste locuri sunt parte a orașului, ele s-au 
actualizat în mentalul lor și au fost indicate pe hartă, fiind considerate relevante atunci 
când este reprezentat Chișinăul.

În total au fost create 9 hărți mentale. Numărul restrâns se explică nu doar prin faptul 
că cercetarea este în faza pilot, dar și prin ceea că hărțile mentale sunt un instrument 
de studiu calitativ și nu cantitativ, unde harta urmează după un interviu și fiecare 
element este important. Totuși vom utiliza operații cantitative fiindcă ele vorbesc despre 
un stereotip format la tineri. Natura și originile acestor viziuni stereotipice necesită o 
cercetare aparte. În continuare voi prezenta locurile pe care elevii ruși le consideră 
reprezentative pentru Chișinău (la fel în ordinea numărului de apariții):

16 N. Ujang, K. Zakariya. The Notion of Place, Place Meaning and Identity in Urban Regeneration. 
În: Procedia – Social and Behavioral Sciences 170, 2015, p. 711. 

17 De această dată 2 respondenți au utilizat denumirea actuală „Parcul Valea Morilor”.
18 K. Lynch. Imaginea orașului. București: Urbanismul. Serie nouă, 2012, p. 143.
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1. Monumentul lui Ștefan cel Mare (indicat pe 4 
hărți);

2. Parcul Afgan (4 hărți);
3. Arcul de Triumf (3 hărți);
4. Parcul Central (3 hărți);
5. Clopotnița (3 hărți);
6. Porțile Orașului (3 hărți);
7. Lacul Comsomolist (3 hărți);

8. Parcul Dendrariu (3 hărți);
9. Circul (3 hărți);
10. Punctul de observare „Volna” (3 hărți);
11. Memorialul „Eternitate” (3 hărți);
12. Turnul de Televiziune (3 hărți)
13. Parcul Valea Trandafirilor (2 hărți);
14. Centrul comercial MallDova (2 hărți),    

ș. a.

Anume aceste locuri în or. Chișinăul s-au actualizat în mentalul respondenților și 
ei le-au indicat pe hartă. De asemenea, putem conchide că aceste locuri fac parte 
din imaginea orașului în viziunea elevilor. Lider printre locurile reprezentative este 
monumentul lui Ștefan cel Mare, ceea ce nu este surprinzător, căci această imagine 
este pe larg utilizată în mass-media, broșuri informaționale, cărți, etc. La fel de des a fost 
indicat pe hărți Parcul Afgan din sectorul Râșcani. Este cel mai cunoscut loc din acest 
sector și unii respondenți locuiesc în apropiere și de aceea acest loc s-a actualizat. În 
lista locurilor dragi acest Parc apare mai rar (3 mențiuni de la 43 de respondenți). 

Urmează 10 locuri diferite indicate în câte 3 hărți fiecare. Dintre acestea 3 locuri 
coincid cu locurile dragi pentru tineri: Parcul Central, Lacul Comsomolist (Parcul Valea 
Morilor) și Parcul Dendrariu, alte două locuri preferate (Parcul Valea Trandafirilor și 
MallDova sunt indicate în două hărți). Parcurile au o importanță deosebită pentru tinerii 
respondenți. Celelalte 7 locuri simbolice pentru oraș sunt: Arcul de Triumf, Clopotnița, 
Circul, Memorialul, Turnul de Televiziune, ș.a. care de asemenea destul de des sunt 
promovate public ca locuri emblematice pentru Chișinău.

Atunci când comparăm locurile dragi ale tinerilor ruși și locurile care ei le consideră 
reprezentative vedem că aceste două categorii sunt absolut diferite. Locurile dragi se 
referă la locuri cu atașament emoțional, pe când locurile reprezentative sunt cele cu-
noscute, mediatizate și nu neapărat dețin atașament emoțional. Totuși sunt spații de o 
importanță deosebită pentru tineri căci ei le enumeră printre locurile dragi, recomandate 
pentru vizitare și reprezentative pentru Chișinău și acestea sunt parcurile – Valea Mori-
lor (numit de respondenți Comsomolist), Central, Valea Trandafirilor, Afgan. Aceste spa-
ții verzi, din categoria locurilor terțe reflectă acel spațiu urban de calitate cu o infrastruc-
tură comodă, cu oportunități de interacțiune cu alte persoane și grupuri, și de creare a 

Fig. 4. Harta mentală a Chișinăului creată de un respondent
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scenariilor sociale care în final creează emoții, memorii, atașament. 
Astfel, prin acest studiu incipient am identificat care sunt locurile importante pentru 

Chișinău. Le-am catalogat drept dragi și reprezentative fiindcă nivelul de atașament din-
tre ele diferă, dat fiind faptul că și experiențele urbane ale respondenților se conturea-
ză mai mult în arealul unor locuri și mai puțin pe lângă cele reprezentative, deși câteva 
dintre ele coincid și sunt în același timp și reprezentative, și îndrăgite. 

Dacă am reveni la întrebarea adresată în titlul acestui articol „Ce-i de văzut la 
Chișinău” atunci cu fermitate putem afirma că parcurile orașului sunt un loc ce merită a fi 
vizitat, fiindcă sunt bine amenajate, sunt opțiuni de recreere, sport, consum, interacțiune 
cu alți oameni și provoacă impresii și emoții pozitive. 

Din perspectiva dezvoltării orașului, faptul că locul de frunte al locurilor îl ocupă 
parcurile ar trebui să pună pe gânduri autoritățile și dezvoltatorii urbani. Locuri cu vibrație 
urbană – străzi, scuaruri, piațete au fost mai rar indicate de respondenți. Dezvoltarea 
altor spații și locuri din oraș vor contribui la conturarea imaginii orașului și diversificarea 
locurilor îndrăgite și reprezentative.

Fig. 5. Harta mentală a Chișinăului creată de o respondentă 


