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MOLDOVA INDEPENDENTĂ
VĂZUTĂ PRIN PRISMA UNEI EXPOZIŢII MUZEALE

Marele clasic al literaturii române Vasile Alec-
sandri scria că „Nimic pe lume nu e mai scump şi 
mai slăvit decât libertatea... O naţie se apropie de 
moarte când începe a fi  surdă la glasul libertăţii”.

La 27 august 1991 istoria ne-a oferit o şansă, şansa 
de a deveni liberi şi românii moldoveni au dove-
dit prin fapte că doresc să fi e stăpâni pe propriul 
destin.

La 27 august 1991, în virtutea unui fericit concurs 
de împrejurări externe, dar şi a voinţei unanime 
a mulţimilor de oameni adunate în Piaţa Marii 
Adunări Naţionale din Chişinău, Parlamentul 
moldovean a votat Declaraţia de Independenţă a 
Republicii Moldova.

Pentru majoritatea cetăţenilor ţării independenţa 
se identifi ca în acele zile cu ieşirea din întuneric 
şi speranţa într-un viitor prosper. De atunci s-au 
scurs 15 ani. În ce măsură am reuşit să ne reali-
zăm aspiraţiile – iată întrebarea pe care şi-o pun 
astăzi, tot mai frecvent, cei care au stat la înce-
puturile independenţei noastre şi la care au în-
cercat să găsească răspuns realizatorii expoziţiei 
„Moldova independentă”, inaugurată la 25 august 
2006 în incinta Muzeului Naţional de Arheologie 
şi Istorie a Moldovei.

Expoziţia se înscrie în suita manifestărilor cultu-
ral-ştiinţifi ce dedicate aniversării a 15-a de la pro-
clamarea independenţei Republicii Moldova. Mo-
mentul inaugural care s-a desfăşurat în prezenţa 
unui număr impresionant de personalităţi ale vie-
ţii politice, culturale şi ştiinţifi ce, înalţi demnitari 
de stat, muzeografi , cercetători, studenţi, repre-
zentanţi ai mass-media, a fost onorat de prezenţa 
şi alocuţiunile rostite de către foştii preşedinţi ai 
Republicii Moldova, Mircea Snegur şi Petru Lu-
cinschi, şi de academicianul Gheorghe Duca, pre-
şedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Expoziţia a fost organizată de Muzeul Naţional de 
Arheologie şi Istorie a Moldovei şi Agenţia Informa-
ţională de Stat „Moldpres”, cu concursul şi contri-
buţia mai multor instituţii şi întreprinderi din capi-
tală cum ar fi : Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare” 

Elena Postică

a MAI din RM, Liceul de Creativitate şi Inventică 
„Prometeu”, Calea Ferată a Moldovei, Muzeul Ar-
matei Naţionale, Compania „Aqvila grup” ş.a.

Peste 500 de imagini fotografi ce, documente, piese 
de numismatică şi heraldică, pancarte, afi şe, piese 
de vestimentaţie militară, opere de artă, cărţi, alte 
relicve au readus în atenţia publicului vizitator di-
verse aspecte ale vieţii politice, social-economice, 
ştiinţifi ce şi culturale din ultimii 15 ani.

Afi şul expoziţiei muzeale „Moldova independentă”.

Secvenţă de la inaugurarea expoziţiei. La microfon 
Mircea Snegur, primul preşedinte al Republicii Moldova.
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Fondul de exponate a fost etalat în două săli de 
la parterul muzeului, cu o suprafaţă de 600 m.p., 
în 18 vitrine închise, pe 58 panouri montate pe 
pereţi, precum şi în mod liber.

Piesele au fost etalate după principiul cronologic 
şi tematic, deşi organizatorii expoziţiei nu şi-au 
propus să prezinte o cronologie strictă a eveni-
mentelor istorice, a realizărilor sau problemelor 
care au marcat cei 15 ani de existenţă a tânărului 
stat independent.

Diverse compartimente ale expoziţiei „Moldova 
independentă” au relatat vizitatorului despre înce-
puturile mişcării pentru independenţă şi renaşte-
re naţională, transformările social-economice din 
societatea moldovenească, afi rmarea Republicii 
Moldova ca stat suveran şi independent pe arena 
internaţională, crearea şi consolidarea structurilor 
instituţionale ale democraţiei – alegeri democrati-
ce, separarea puterilor în stat, presa liberă etc.

Fragment din expoziţie.

Drapelul de Stat cu semnăturile deputaţilor
primului Parlament moldovean care au votat

Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova.

Republica Moldova este poate unicul caz în is-
toria contemporană a Europei când mişcarea de 
eliberare naţională a fost generată de problema 
identităţii lingvistice. Iată de ce primele imagini 
fotografi ce etalate în cadrul expoziţiei refl ectă 
marea bătălie pentru limba de stat şi grafi a lati-
nă declanşată la sfârşitul anilor ’80 ai secolului 
trecut, acestea fi ind urmate de un compartiment 
aparte care ne readuce imaginar în atmosfera 
unor evenimente de semnifi caţie majoră din isto-
ria noastră recentă, evenimente ce s-au produs în 
ziua de 27 august 1991 – Marea Adunare Naţiona-
lă şi şedinţa extraordinară a organului legislativ 
suprem la care a fost adoptată Declaraţia de Inde-
pendenţă a Republicii Moldova.

Printre piesele incluse în acest compartiment se 
numără numeroase imagini care au imortalizat 
începutul activităţii cenaclului muzical-literar „A. 
Mateevici”, prima demonstraţie anticomunistă 
din Chişinău din 12 martie 1989, Marile Adunări 
Naţionale din 31 august 1989 şi 27 august 1991 
care au adunat în inima Chişinăului sute de mii 
de oameni dornici de a-şi recuceri drepturile na-
ţionale inalienabile, mitingurile de protest împo-
triva acţiunilor destabilizatoare ale separatiştilor 
din zona de est a republicii, eroismul şi sacrifi ciul 
feciorilor Moldovei care au apărat integritatea şi 
independenţa ţării în timpul confl ictului armat 
din vara anului 19921.

Miracolul reînvierii naţionale şi atmosfera ace-
lor evenimente de neuitat a fost întregită de ma-
terialele ce simbolizează revenirea la simbolurile 
naţionale, la istoria şi tradiţiile seculare ale nea-
mului nostru; drapelul de stat al RM (tricolorul) 
cu semnăturile deputaţilor primului Parlament 
care au votat Declaraţia de Independenţă2; pan-
cartele purtate de participanţii la Marea Aduna-
re Naţională din 27 august 19913; Stema de Stat 
a Republicii Moldova cu semnătura autorului, 
maestrul în artă Gheorghe Vrabie4; o hartă a re-
publicii văzută din spaţiul cosmic5; colecţia de 
medalii comemorative şi timbre poştale dedicate 
unor personalităţi, evenimente istorice şi cultu-
rale; distincţiile naţionale ale republicii6 şi multe 
altele.

1 MNAIM, FB-22896-12, FA-8391-26, FA-9262, FA-10389-3.
2 MNAIM, FB-21486-7.
3 MNAIM, FB-21486-2,4,5,7,8; FB-20962-20, FB-23185.
4 MNAIM, FA-9467.
5 MNAIM, FA-23214.
6 MNAIM, FB-24117-24128.
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În pofi da difi cultăţilor de ordin intern şi extern, 
în cei 15 ani ce s-au scurs de la proclamarea inde-
pendenţei, Republica Moldova a obţinut progrese 
substanţiale pe calea democraţiei, a reformelor 
economice şi afi rmării sale pe plan internaţional.

La începutul anului 1999, cercetătorul ameri-
can Ben Sllay de la fi rma de consultanţă „Play 
Com” afi rma că „Moldova este probabil cea mai 
democratică republică din CSI”. „Democraţia 
parlamentară, – opina acesta, – funcţionează 
aici mai bine decât în alte republici sovietice; 
iar viaţa politică este puţin controlată de noile 
oligarhii”(Democraţia 2001, 299). 

Piaţa liberă, pluripartidismul, libertatea persoa-
nei, libera iniţiativă au devenit atribute indispen-
sabile ale realităţii moldoveneşti. La ora actuală 
în Republica Moldova activează peste 30 de par-
tide şi organizaţii social-politice, 7 dintre ele fi ind 
reprezentate în Parlament. Spiritul democratic 
reprezintă în prezent forţa dominantă în cadrul 
căreia se desfăşoară activitatea politică în Repu-
blica Moldova. Pluralismul politic ridicat la rang 
de normă constituţională asigură diversitatea 
opiniilor, bogăţia alternativelor sociale şi spiritu-
ale (Juc 2001, 45).

În 1995 a fost adoptată Legea Presei care, deşi nu 
este lipsită de unele lacune, facilitează dezvoltarea 
şi activitatea liberă a mijloacelor de informare în 
masă. Mărturie în acest sens este comportamen-
tul expoziţional care întruneşte materiale despre 
activitatea partidelor şi organizaţiilor social-poli-
tice, presa liberă şi sistemul electoral din Republi-
ca Moldova. Remarcăm în acest context un set de 
ziare, fotografi i, cărţi, pliante ce vizează activita-
tea ziarelor Sfatul Ţării, Ţara, Moldova Suvera-
nă, Glasul Naţiunii, Comunistul, Timpul, Arena 
Politicii, Democraţia, a Centrului Independent de 
Jurnalism, a Centrului pentru Drepturile Omului 
din Moldova, a altor organizaţii nonguvernamen-
tale implicate în apărarea şi promovarea valorilor 
democratice în Republica Moldova.

În cei 15 ani de independenţă procesul de mo-
dernizare şi democratizare a cuprins întreaga so-
cietate, generând transformări fundamentale în 
toate domeniile vieţii social-economice, politice, 
culturale. A devenit o realitate democraţia poli-
tică bazată pe reprezentarea parlamentară şi pe 
pluripartidism.

În perioada ce s-a scurs de la căderea imperiului 
sovietic, în Republica Moldova au fost organizate 

de cinci ori alegeri parlamentare şi locale, şi de 
două ori alegeri prezidenţiale. Efortul democratic 
al Moldovei a fost remarcat şi de reprezentantul 
Fondului Monetar Internaţional Mark Horton 
care într-un interviu acordat ziarului Flux din 25 
iunie 1999 menţiona că „în ultimii ani Republica 
Moldova a realizat un progres enorm în stabilirea 
democraţiei”. „Moldova, afi rma acesta, este una 
dintre puţinele ţări din fosta URSS unde un pre-
şedinte a pierdut alegerile şi a plecat liniştit din 
biroul prezidenţial. La fel a fost şi cu Parlamen-
tul – Moldova a început cu o majoritate puternică 
naţionalistă, care în 1994 a pierdut la alegeri în 
favoarea agrarienilor şi a socialiştilor, care la rân-
dul lor, au cedat puterea unei coaliţii de centru-
dreapta” (Flux 1999). 

Din cei 360 de deputaţi ai primului parlament 
ales în mod democratic în 1990, circa 120, adică 
o treime, erau din partea Frontului Popular care 
simboliza mişcarea de eliberare naţională – rupe-
rea de imperiu, reforme democratice, prosperita-
te etc. (Beşleagă 1999).

Potrivit Constituţiei RM adoptate la 29 iulie 1994, 
Parlamentul devenea organul reprezentativ al 
poporului Republicii Moldova şi unica autoritate 
legislativă a statului.

În scopul defi nitivării procesului de reformare a 
cadrului politic şi instituţional în conformitate cu 
principiile democraţiei parlamentare, la 5 iulie 
2000 Parlamentul RM a adoptat Legea privind 
modifi carea Constituţiei în vederea instituirii for-
mei parlamentare de guvernare.

Modifi cările operate în Constituţie, în opinia de-
putaţilor, aveau menirea să asigure echilibrarea 
puterii în stat, să ridice efi cacitatea guvernării, să 
faciliteze operarea schimbărilor social-economice 
necesare şi să întărească stabilitatea politică în 
stat (Moldova Suverană 2000).

Actualmente, din cei 104 deputaţi ai Parlamentu-
lui R.M. 56 sunt reprezentanţi ai Fracţiunii par-
lamentare a Partidului Comuniştilor din R.M., 13 
deputaţi reprezintă Alianţa „Moldova Noastră”, 7 
– Partidul Popular Creştin Democrat, 9 – Partidul 
Democrat din Moldova şi 19 deputaţi indepen-
denţi (Curier Parlamentar 2006). Componenţa 
parlamentului exprimă, de fapt, divizarea electo-
ratului din Republica Moldova, reprezentând cele 
mai importante segmente ale lui. 

MNAIM deţine o colecţie impunătoare de mate-
riale ce refl ectă activitatea organului legislativ su-
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prem al ţării, însă din lipsă de spaţiu expoziţional 
doar unele dintre cele mai semnifi cative au fost 
etalate în cadrul expoziţiei „Moldova indepen-
dentă”, fi ind evidenţiate într-un compartiment 
aparte.

Printre acestea sunt: imagini fotografi ce de la şe-
dinţele primului parlament al R. Moldova, Moni-
torul ofi cial al R. Moldova cu cele mai importante 
acte legislative adoptate de legislatori (Legea cu 
privire la cetăţenia R. Moldova, Legea despre cul-
te, Legea cu privire la privatizare, Programul de 
tranziţie la economia de piaţă ş.a.); primul număr 
al Buletinului parlamentar din mai 1999, legi-
timaţia de deputat al Parlamentului R.M. care a 
aparţinut regretatului academician Ilie Untilă; 
legitimaţia fostului preşedinte al Parlamentului 
Petru Lucinschi, fotografi i ce refl ectă relaţiile de 
colaborare dintre parlamentarii moldoveni şi le-
gislatorii din alte ţări etc.

Un alt compartiment al expoziţiei a familiarizat 
publicul vizitator cu sistemul electoral din Re-
publica Moldova, activitatea partidelor şi orga-
nizaţiilor social-politice în perioada campaniilor 
electorale, a scos în evidenţă strategii şi platforme 
electorale ale concurenţilor, diversitatea publici-
tăţii electorale, precum şi activitatea unor perso-
nalităţi marcante care au stat la începuturile pro-
cesului de democratizare a vieţii politice, inclusiv 
a sistemului electoral din R. Moldova7.

În centrul primei săli expoziţionale au fost ampla-
sate Constituţia R. Moldova, stema şi drapelul de 
stat al ţării, drapelul oraşului Chişinău şi distinc-
ţiile naţionale – piese de o valoare istorică deose-
bită şi o profundă încărcătură emoţională care au 
oferit expoziţiei un plus de eleganţă şi festivitate.

Menţionăm în mod special valoarea excepţională 
a celor două drapele-broderii executate cu multă 
dragoste şi acurateţe de către cunoscutele meşte-
riţe populare Maria Cârpă şi Natalia Vrabie8.

Cea dea doua sală expoziţională a fost dedicată 
celor mai importante evenimente şi realizări obţi-
nute de R. Moldova în cei 15 ani de la independen-
ţă sub aspect economic, cultural şi educaţional.

Este vorba, întâi de toate, de o superbă colecţie de 
imagini fotografi ce color realizate de către foto-
reporterii Agenţiei Informaţionale de Stat „Mold-

7 MNAIM, FB-23242, FB-22553, FB-22556, FB-22788, FB-
21265.
8 MNAIM, FB-23134, FB-24190. 

pres” graţie cărora vizitatorii muzeului au retrăit 
clipe de neuitat şi evenimente istorice care ne-au 
marcat destinul, au admirat frumuseţea plaiului 
natal, monumente de cultură şi istorie milena-
ră, s-au reîntâlnit imaginar cu oamenii deosebiţi 
– politicieni, savanţi, oameni de cultură care au 
stat la leagănul independenţei noastre, cu şefi  de 
state şi personalităţi cu nume de rezonanţă care 
ne-au vizitat republica, dar şi cu oameni simpli, 
muncitori şi ţărani de la coarnele plugului, care 
făuresc prezentul şi viitorul acestei ţări.

Odată cu proclamarea independenţei de stat 
Republica Moldova a devenit subiect al relaţii-
lor internaţionale reuşind să stabilească până în 
prezent relaţii politice, economice şi culturale 
cu peste 140 de state ale lumii. Ea este membru 
cu drepturi depline a mai multor organisme in-
ternaţionale, regionale şi subregionale cum ar fi  
Organizaţia Naţiunilor Unite, Organizaţia pen-
tru Securitate şi Cooperare în Europa, Pactul de 
Stabilitate pentru Sud-Estul Europei, Organizaţia 
Mondială a Comerţului, Conferinţa Europeană a 
ţărilor riverane Mării Negre ş.a.

Mai multe imagini fotografi ce etalate în cadrul 
unui compartiment distinct al expoziţiei au imor-
talizat momentul aderării Republicii Moldova la 
Organizaţia Naţiunilor Unite (1992), Consiliul 
Europei (1995) şi Organizaţia Mondială a Comer-
ţului (2001); întâlnirile ofi ciale ale conducerii de 
vârf a republicii cu Walter Schwimmer, secretarul 
general al Consiliul Europei; Jiang Zemin, pre-
şedintele Republicii Populare Chineze; Jacques 
Chirac, preşedintele Franţei; Vladimir Putin, pre-
şedintele Federaţiei Ruse; Traian Băsescu, pre-
şedintele României; Viktor Iuşcenko, preşedin-
tele Ucrainei; participarea Republicii Moldova la 
prestigioase întruniri şi expoziţii internaţionale 
etc.9.

Un loc aparte în expoziţie a revenit grupajului 
de materiale ce prezintă activitatea unor cunos-
cute întreprinderi industriale, instituţii bancare 
şi comerciale, a unor instituţii de învăţământ şi 
cultură care îşi datorează apariţia transformărilor 
epocale din ultimii 15 ani. Menţionăm aici socie-
tăţile pe acţiuni „Carmez”, „Pielart”, „Floare Car-
pet”, „Bucuria”; întreprinderile vinicole „Mileştii 
Mici”, „Dyonysos-Mereni”, „Cricova”, „Bostavan-
vin”, „Romăneşti” ş.a. a căror producţie este bine 

9 MNAIM, FB-23018-1, 2, 3; FA-10440-2; FB-24540 (1-32); 
FA-10963 (1-42).
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cunoscută şi apreciată nu doar în republică ci şi 
departe de hotarele ei; primele bănci comerciale 
din republică „Victoriabanc”, „Moldova agroind-
banc”, „Moldindconbanc”, „Eximbanc” ş.a. 

Următorul compartiment al expoziţiei a scos în 
evidenţă unele aspecte ale dezvoltării învăţămân-
tului şi culturii.

Reformarea sistemului de învăţământ este poate 
cea mai valoroasă performanţă pe care a obţinut-
o Republica Moldova în cei 15 ani de independen-
ţă. Acest lucru a devenit posibil graţie realizării în 
practică a Concepţiei dezvoltării învăţământului 
în R. Moldova aprobată prin Hotărârea Parla-
mentului din 15 decembrie 1994 şi a Legii Învăţă-
mântului (Pâslaru, Cara 2001, 86).

Întregul proces educativ a fost reorientat de la 
învăţământul totalitar sovietic la învăţământul 
european democratic bazat pe concepte educaţi-
onale avansate.

Au apărut instituţii de învăţământ alternativ, 
prima dintre ele fi ind Liceul de Creativitate şi In-
ventică „Prometeu” creat prin Hotărârea Guver-
nului Republicii Moldova nr. 473 din 29.08.1991. 
Suportul teoretic al activităţii liceului „Prometeu” 
îl constituie „Concepţia dezvoltării personalităţii 
elevului în condiţiile învăţământului de alterna-
tivă”, elaborată de Aurelian Silvestru, doctor în 
pedagogie, autor de manuale, monografi i şi cărţi 
de publicistică, director-fondator al instituţiei în 
cauză. 

Pe lângă multiplele exponate ce refl ectă activita-
tea Liceului „Prometeu” în expoziţie au fost pre-
zentate şi o serie de piese cu referinţă la istoricul 
şi performanţele Liceului Teoretic „Dante Alighi-
eri”10, ale Universităţii Libere Internaţionale din 
Moldova11 şi ale Academiei de Poliţie „Ştefan cel 
Mare”, unica instituţie de învăţământ superior 
din ţară care pregăteşte cadre de ofi ţeri cu cali-
fi care juridică superioară pentru toate subdivizi-
unile Ministerului Afacerilor Interne din Repu-
blica Moldova precum şi pentru alţi benefi ciari 
interni.

Menţionăm aici setul de manuale şcolare ela-
borate de către profesorii Liceului „Prometeu” 
(Limba şi literatura română. Manual pentru cl. 
X de liceu. Autori: C. Şchiopu, M. Vâlcu-Şchio-
pu; Adecedar. Manual de limbă română pentru 

10 MNAIM, FB-24466.
11 MNAIM, FB-22560.

clasa I. Autori: M. Buruiană, S. Cotelea; Manuel 
de Français, (pentru cl. a II-a) Autori: Z. Vârlan, 
E. Onufrei, M. Scobioală ş.a.); câteva medalii şi 
diplome cu care au fost distinşi elevii celor două 
licee la diferite olimpiade şi prestigioase concur-
suri naţionale şi internaţionale; opere de artă re-
alizate de liceeni; documente şi materiale ce re-
latează despre colaborarea dintre instituţiile de 
învăţământ din R.Moldova şi instituţiile similare 
din România, Italia, Rusia etc. 

Dintre piesele de vestimentaţie expuse s-au evi-
denţiat, prin eleganţă şi frumuseţe, uniforma de 
ostaş al Gărzii de Onoare a Preşedintelui R. Mol-
dova12; mantia de Doctor Honoris Causa a Uni-
versităţii din Minsk care a aparţinut fostului pre-
şedinte al R. Moldova Petru Lucinschi; tunica ge-
neralului Pavel Creangă, ex-ministru al apărării; 
uniforma de cadet al Colegiului „Sf. Gheorghe” 
din Chişinău, precum şi cele ale elevilor Liceului 
de Creativitate şi Inventică „Prometeu”.

Un spaţiu vast a fost destinat vieţii culturale şi şti-
inţifi ce din ultimii 15 ani. Numeroase documente, 
imagini fotografi ce, afi şe, cărţi au amintit publi-
cului vizitator de cele mai importante evenimente 
culturale şi ştiinţifi ce, l-au familiarizat cu creaţiile 
unor savanţi, scriitori, compozitori şi interpreţi 
consacraţi cum ar fi  Ion Druţă, Eugeniu Doga, Du-
mitru Matcovschi, Maria Bieşu, Dumitru Blajinu, 
Vasile Iovu, dar şi cu tinere talente – promotori ai 
valorilor culturale şi spirituale ale neamului.

Nu au lipsit din expoziţie nici materialele ce re-
fl ectă difi cultăţile cu care s-a confruntat Republica 
Moldova pe parcursul celor 15 ani de existenţă.

Era post-totalitară şi de tranziţie s-a dovedit a fi  
foarte difi cilă pentru majoritatea popoarelor est-
europene. Difi cultăţile ieşirii din totalitarism au 
produs multiple crize social-economice, politice, 
de identitate etc. (Impactul 1999, 11). Tranziţia la 
democraţie şi economia de piaţă a dus la pauperi-
zarea în masă a populaţiei. Potrivit unor date ne-
ofi ciale, din cauza şomajului şi a sărăciei circa un 
milion de locuitori ai Republicii Moldova, aproa-
pe tot potenţialul tânăr din satele republicii a ple-
cat să lucreze în Rusia, Italia, Portugalia, Turcia, 
Grecia, Germania şi alte ţări.

Imaginile fotografi ce ale satelor părăsite, bătrâ-
nilor înfometaţi, copiilor abandonaţi, ale edifi ci-
ilor industriale, caselor de cultură şi bisericilor 
distruse au developat cele mai dureroase proble-

12 MNAIM, FB-22792-5, 6, 7, 8, 21. 
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me cu care se confruntă actualmente societatea 
moldovenească şi care necesită soluţionare la ni-
vel de stat.

În expoziţie şi-au găsit refl ectare şi o serie de ac-
ţiuni ale societăţii civile în sprijinul libertăţii pre-
sei, greve şi demonstraţii ale elevilor, studenţilor 
şi cadrelor didactice în sprijinul limbii române şi 
a istoriei românilor13, manifestaţii de protest îm-
potriva încercărilor de federalizare a Republicii 
Moldova etc.

Expoziţia a fost întregită de o colecţie de covoa-
re cu chipul domnitorilor Ţării Moldovei Petru I 
Muşatinul, Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, 
Bogdan III, Petru Rareş, Alexandru Lăpuşnea-
nu, Ioan Vodă cel Cumplit, Vasile Lupu, Dimitrie 
Cantemir şi Grigore Ghica. Aceste superbe opere 
de artă produse la Fabrica de covoare din Ungheni 
au fost urmate de un set impunător de fotografi i 
cu imaginea celor mai frumoase monumente şi 
complexe memoriale edifi cate în ultimii 15 ani în 
memoria unor evenimente istorice şi personali-
tăţi ilustre ale neamului. Menţionăm, întâi de toa-
te, monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt din 
Bălţi, monumentul mitropolitului Petru Movilă 
şi cel al poetului Vasile Alecsandri din Chişinău, 

monumentul cântăreţului limbii noastre Alexei 
Mateevici şi cel al lui Ion şi Doinei Aldea-Teo-
dorovici, Lumânarea Recunoştinţei din Soroca, 
monumentul înălţat în memoria eroilor căzuţi în 
luptele pentru independenţa Republicii Moldova 
la Chişinău, Complexul memorial „Capul de pod 
Şerpeni” şi Cimitirul de Onoare al Eroilor Români 
de la Ţiganca. 

În fi nalul expoziţiei muzeale „Moldova Indepen-
dentă” vizitatorii au avut posibilitatea să admire 
frumuseţea şi splendoarea unei compoziţii din 
cinci clopote executate în sticlă de către sculptorul 
F. Nutovici cu denumirea sugestivă „Creştinism”, 
compoziţie ce simbolizează revenirea noastră la 
credinţă şi tradiţii, la adevăratele valori culturale 
şi spirituale ale neamului.

Mesajul principal pe care organizatorii acestei ex-
poziţii au încercat să îl transmită publicului vizi-
tator cu prilejul celor 15 ani de la proclamarea in-
dependenţei Republicii Moldova a fost îndemnul 
de a ocroti ceea ce poate avea mai scump un po-
por – libertatea şi demnitatea de neam, îndemnul 
de a ne debarasa de fantomele trecutului şi de a 
ne făuri o societate democratică în care să domine 
armonia, toleranţa, pacea şi bunăstarea. 
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Independent Moldova seen though a museum exhibition

Abstract

The Moldovan Parliament voted the Declaration of Independence on 27th august 1991. During those days the In-
dependence was identifi ed for the majority of the citizens of the country with the exit from the darkness and the 
hope for a better future. 15 years have passed since then. To what degree we achieved our expectations – this is the 
question to which the organizers of the exhibition “Independent Moldova”, which opened on 15th august 2006 at 
the National Museum of Archaeology and History of Moldova, tried to fi nd.

13 MNAIM, FB-22994.
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More than 500 photos, documents, numismatic and heraldic objects, posters, military clothes, art objects, books 
and other relics brought into the attention of the visiting public different aspects of the political, social, economical, 
scientifi c and cultural life from the last years, which, in fact, makes up the subject of the present article. 

List of illustrations:

Photo 1. The poster of the museum exhibition „Independent Moldova”

Photo 2. Sequence from the exhibition inauguration. Speaking Mircea Snegur, the fi rst president of the Republic 
of Moldova.

Photo 3. Fragment from the exhibition.

Photo 4. State Flag with the signatures of the deputies from the fi rst Moldovan parliament which voted the Declara-
tion of Independence of the Republic of Moldova.

Независимая Молдова сквозь призму музейной выставки

Резюме

27 августа 1991 г. Молдавский Парламент принял Декларацию о Независимости Республики Молдова. Для 
большинства граждан страны независимость ассоциировалась с выходом страны из кризиса и надежду на 
процветающее будущее. С тех пор минуло 15 лет. В какой степени нам удалось реализовать эти надежды 
– это вопрос, на который попытались найти ответ организаторы выставки Независимая Молдова, открыв-
шейся 15 августа 2006 г. в Национальном Музее Археологии и Истории Молдовы. 

Более 500 фотографий, документы, нумизматические и геральдические  образцы, плакаты, афиши, воен-
ная униформа, художественные работы, книги и другие реликвии воскресили в памяти посетителей вы-
ставки различные аспекты политической, социально-экономической, научной и культурной жизни пос-
ледних лет, которые и явились темой данной статьи.

Список иллюстраций:

Фото 1. Афиша музейной выставки «Независимая Молдова».

Фото 2. Открытие выставки. У микрофона Мирчя Снегур, первый президент Республики Молдова.

Фото 3. Фрагмент выставки.

Фото 4. Государственный флаг с подписями депутатов первого молдавского парламента проголосовавших 
за Декларацию о Независимости Республики Молдова.

09.02.2007

Dr. Elena Postică, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, str. 31 August, 121-A, MD-2012 Chişinău, 
Republica Moldova
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