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Natalia GRĂDINARU, Oleksandr HOLOVKO (Ucraina), Vitalie MALCOCI, 
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Joi, 28 mai 2020 / Thursday, May 28, 2020

8.30 - 9.00 
Înregistrarea participanților / Registration of participants

Sala / Room: Holul AȘM / The ASM Hall

9.00 - 10.00
ŞEDINŢA PLENARĂ / PLENARY SESSION

Moderator / Moderator: dr. hab. Victor GHILAŞ
Sala / Room: Sala Azurie / The Azure Hall

Cuvânt de deschidere / Opening speech
Dr. hab. Victor GHILAŞ, Președintele comitetului de organizare, 
director al Institutului Patrimoniului Cultural

Mesaje de salut / Greeting messages

Academician Ion TIGHINEANU, 
Președinte  al Academiei de Științe a Moldovei
Petru VICOL, director al Muzeului Naţional 
de Etnografie şi Istorie Naturală

ZComunicări / Communications:
Stare de spirit și fobii pe timp de ciumă: aspecte istorice 
și etnopsihologice
Dr. Valentin ARAPU, Institutul Patrimoniului Cultural
Promovarea patrimoniului cultural național în contextul 
implementării Acordului de Asociere RM-UE
Dr. hab. Serghei SPRINCEAN, Institutul de Cercetări Juridice, 
Politice și Sociologice
Universul crengian: abordări cinematografice 
Dr. Violeta TIPA, Institutul Patrimoniului Cultural
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10.00 - 12.30 
Desfășurarea lucrărilor pe secțiuni / 
Scientific proceedings in sections

12.30 - 13.00 - Pauză de cafea / Coffee break
Sala / Room: Sala Aurie / The Golden Hall

13.00 - 17.00 
Desfășurarea lucrărilor pe secțiuni / 
Scientific proceedings in sections

17.00 - 18.00 
Prezentări de carte / Book presentations

Patrimoniul Cultural Național ca resursă pentru o dezvoltare durabilă 
a Republicii Moldova. Vol. 1. Corodonatori: Victor GHILAȘ, 

Adrian DOLGHI. Chișinău, 2019.

Prezintă: 
M. cor. dr. hab. Mariana ȘLAPAC

Dr. Adrian DOLGHI
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SECŢIUNEA I / SECTION I:
CONSERVARE, VALORIFICARE ȘI PROMOVARE 

A PATRIMONIULUI CULTURAL / 
CONSERVATION, VALORIZATION AND PROMOTION 

OF THE CULTURAL HERITAGE
Joi, 28 mai 2020, 10.00 – 12.30 /

Thursday, May 28, 2020, 10.00 – 12.30

Moderatori /
Moderators:

Dr. hab. Victor GHILAȘ
Dr. Elena ARDELEAN

Sala / Room: Sala Mică / Small Hall
O așezare cucuteniană de tip Bădragii Vechi din Câmpia Bălților
Sergiu BODEAN, Institutul Patrimoniului Cultural
Noi date arheologice privind oglinzile de metal descoperite           
în situl medieval de la Costești-Gârlea (r-nul Ialoveni)
Dr. Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU, dr. Vlad VORNIC, Institutul 
Patrimoniului Cultural
Забытый античный город
Др. Александр ВАСИЛЕНКО, к. н. Надежда ПОЛЬЩИКОВА, 
Одесская государственная академия строительства и архитекту-
ры г. Одесса, Украина
Abordări moderne în conservarea colecțiilor de carte veche      
din biblioteci
Dr. Elena ARDELEAN, dr. Mina  Adriana MOȘNEAGU, Universitatea 
„Al. I. Cuza”, Iași, România
Heritage and problems of private collections in Ukraine
Ph.D. Olena FEDORCHUK, Institute of Ethnology of the National 
Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine
Hora satului de Paște – marcă purtătoare de cultură și tradiție 
națională
Dr. hab. Victor GHILAȘ, Institutul Patrimoniului Cultural
Valorificarea patrimoniului etnografic prin intermediul 
ansamblurilor de muzică și dans popular pentru copii și tineret
Dr. Valentina URSU, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 
din Chișinău
Muzeificarea – oportunitate de valorificare a patrimoniului imobil
Dr. hab. Elena PLOȘNIȚA, Muzeul Național de Istorie a Moldovei
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Музейное направление проектирования визит-центров              
в историко-культурных поселениях 
Др. Светлана ИЛЬВИЦКАЯ, Анна ПОЯН, Государственный уни-
верситет по землеустройству» Архитектурный факультет, г. Мо-
сква, Россия

SECŢIUNEA II / SECTION II: 
ARTE AUDIOVIZUALE  / AUDIOVISUAL ARTS

Joi, 28 mai 2020,13.00 – 17.00 
Thursday, May 28, 2020, 13.00 – 17.00

Moderatori /
Moderators:

Dr. Violeta TIPA
Dr. Vasile CHIȘELIȚĂ

Sala / Room: Sala Mică / Small Hall
Metamorfoze ale identității în cultura media
Dr. Alexandru BOHANȚOV, Institutul Patrimoniului Cultural
Orchestra „Folclor”: de la aspirații folclorice la angajamente 
identitare în modernitate
Dr. Vasile CHIȘELIȚĂ, Institutul Patrimoniului Cultural
Referințe verticale în cântarea religioasă de resursă bizantină
Dr. Violina GALAICU, Institutul Patrimoniului Cultural
Istoria unui cântec școlar românesc compus de Macarie 
Ieromonahul: Cântarea dimineții
Dr. Alexandru-Ionuț CRUCERU, Biblioteca Academiei Române, 
România
Masca personajului teatral – identitate și identificare
Dr. Ana GHILAȘ, Institutul Patrimoniului Cultural
Identitatea teatrului moldovenesc profesionist de la formarea   
lui până în anii 1950
Dr. Elfrida KOROLIOV, Institutul Patrimoniului Cultural
Belarusian National Theater: the search for national identity
Dr. hab. Andriej MOSKWIN, Katedra Studiów Interkulturowych Europy 
Środkowo-Wschodniej Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Poland
Lucrarea „Tatăl nostru” de Ghenadie Ciobanu: particularități 
structurale și compoziționale 
Dr. Svetlana BADRAJAN, AMTAP, Chișinău
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Primele filme autohtone dedicate unor personalități remarcabile
Dr. Dumitru OLĂRESCU, Institutul Patrimoniului Cultural
Reconsiderarea ponderii neoromantismului în devenirea celei 
de-a șaptea arte
Dr. hab. Ana-Maria PLĂMĂDEALĂ, Institutul Patrimoniului Cultural
Dansul tradițional, folcloric (popular) și academic: probleme     
de actualitate și de cercetare a trăsăturilor caracteristice culturii 
Republicii Moldova
Svetlana TALPĂ, Institutul Patrimoniului Cultural

SECŢIUNEA III / SECTION III: 
ARHITECTURĂ / ARCHITECTURE

Joi, 28 mai 2020, 10.00 – 12.30 
Thursday, May 28, 2020, 10.00 – 12.30

Moderatori /
Moderators:

M. cor., dr. hab. Mariana ȘLAPAC 
Dr. Sergius CIOCANU

Sala / Room: Sala Argintie / The Silver Hall
Modele externe preluate de arhitectura defensivă medievală     
din Ţara Moldovei
M. cor., dr. hab. Mariana ȘLAPAC, Institutul Patrimoniului Cultural
Архитектурные и конструктивные признаки датировки Бен-
дерского оборонительного комплекса XVI-XVIII вв
Др. хаб. Андрей КРАСНОЖОН, Южноукраинский национальный 
педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Одесса, 
Украина
City-fortresses as multicomponent architectural and urban 
complexes (the conservation aspect)
Dr. Olga PLAMENYTSKA, National Aviation University, Kyiv, Ukraine
Опыт исследования межкультурных связей в китайской          
и еврейской художественной традиции: мотив трех зайцев       
в круге в росписях пещер Дуньхуана и синагог Восточной Ев-
ропы
Dr. Евгений КОТЛЯР, Харьковская государственная академия ди-
зайна и искусств, Харьков, Украина; Минь ВАН, Городской про-
фессионально-технический колледж, Лючжоу, КНР
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Значимость реставрации фасадов дома Руссова в Одессе
Юрий ПИСЬМАК, Одесская государственная академия строи-
тельства   и архитектуры, Одесса, Украина
Типы символов в традиционной жилой архитектуре буджак-
ского региона
Оксана РОМАНОВА, Одесская государственная академия строи-
тельства и архитектуры,  Одесса, Украина
Arhitectura clădirii din situl Orheiul Vechi în raport cu versiunile 
destinației sale, de la „palatul pârcălabului” la „hanaca” misticilor 
sufi
Dr. Tamara NESTEROVA, Institutul Patrimoniului Cultural
Spectacular buildings in Bessarabia in the second half of XIX - 
1917 (According to the documents of the National Archive of the 
Republic of Moldova)
Dr. Alla CEASTINA, Institutul Patrimoniului Cultural
Identitatea arhitecturală a complexurilor vitivinicole moderne
Aurelia TRIFAN, Institutul Patrimoniului Cultural

SECŢIUNEA IV / SECTION IV: 
ARTE PLASTICE / PLASTIC ARTS

Joi, 28 mai 2020,13.00 – 17.00 
Thursday, May 28, 2020, 13.00 – 17.00

Moderatori /
Moderators:

Dr. Vitalie MALCOCI
Dr. Constantin SPÎNU

Sala / Room: Sala Argintie / The Silver Hall
Поясные украшения как образец культурных интерферен-
ций на юге Европы
Др. хаб. Светлана БЕЛЯЕВА, др. Елена ФИАЛКО, Институт архе-
ологии НАН Украины, Киев, Украина
Creativity of Modern Searches in Art Textile of Ukraine
Dr. Olha LUKOVSKA, The Ukrainian Academy of Printing, Lviv, 
Ukraine
Artele frumoase din Basarabia în secolul al XX-lea
Dr. hab. Tudor STAVILĂ, Institutul Patrimoniului Cultural
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Белорус В. Ф. Окушко – основатель художественной школы 
Бессарабии
Др. хаб. Василий САКОВИЧ, Белорусский национальный техни-
ческий университет
Etape și opțiuni artistice în creația plasticianului Filip Nutovici
Dr. Constantin SPÎNU, Institutul Patrimoniului Cultural
Principii de organizare a decorului scenic în creația scenografului 
Anatolii Șubin
Dr. Vitalie MALCOCI, Institutul Patrimoniului Cultural
Reinterpretarea subiectelor sacre şi alte teme în creaţia 
sculptorului Valeriu Bâtca
Dr. Ana MARIAN, Institutul Patrimoniului Cultural
Conexiuni asociative în grafica de carte a artistului plastic Mihail 
Brunea
Dr. Victoria ROCACIUC, Institutul Patrimoniului Cultural
UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage 
of Humanity and Moldavian postage stamps since 1991: artistic 
aspects
Vladimir KRAVCENKO, Institutul Patrimoniului Cultural
Interferențe culturale în arta națională
Olguța PÂȚU, Scoala Populara de Arte si Meserii, Bacau, România
Desenul în viziunea pictorului Dimitrie Sevastianov: o fațetă 
marcantă a creației
Dmitri ȘIBAEV, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Elemente inspirate din arhitectură și reflectate în mobilierul 
țărănesc de pe teritoriul Republicii Moldova
Elena MADAN, Universitatea Tehnică a Moldovei
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SECŢIUNEA V / SECTION V:
TRADIȚIE ȘI INOVAȚIE ÎN CULTURA POPULARĂ / 

TRADITION AND INNOVATION IN POPULAR CULTURE
Joi, 28 mai 2020, 10.00 – 12.30 

Thursday, May 28, 2020, 10.00 – 12.30
Moderatori /
Moderators:

Dr. Ecaterina COJUHARI
Dr. Valentin ARAPU

Sala / Room: 408
Abordare interdisciplinară în studiul terminilor culturali
Dr. Evdochia SOROCEAN, Institutul Patrimoniul Cultural
Андріївські вечорниці in the traditional culture of Ukrainians   
of the Republic of Moldova
Dr. Ecaterina COJUHARI, Institute of Cultural Heritage
Aspecte ale educației prin muncă în contextul educației 
tradiționale
Raisa OSADCI, Institutul Patrimoniului Cultural
Молдавское cheatră ‘град’ и его индоевропейские аналоги: 
некоторые дополнения к гипотезе М. М. Валенцовой 
Alexei ROMANCIUC, Institutul Patrimoniului Cultural
Presa basarabeană din perioada interbelică ca sursa de cercetare 
în domeniul etnologiei
Olga GARUSOVA, Institutul Patrimoniului Cultural
„Ce–i de văzut la Chișinău?” Locuri dragi vs. locuri reprezentative 
din Chișinău în viziunea tinerilor de etnie rusă
Maria AXENTI, Institutul Patrimoniului Cultural
Features of the vernacular landscape of Ukrainians in the village 
Ivancha Orhei district of Moldova (according to expeditionary 
materials of 2019)
Dr. Liubov BOSA;  Oleksandr HOLOVKO, Rylsky Institute of Art 
Studies, Folklore and Ethnology NAS of Ukraine
Русские печи как универсальные средства приготовления 
пищи и обогрева жилища в Молдове.
Natalia IURCENCO, Institutul Patrimoniului Cultural
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SECŢIUNEA VI / SECTION VI:
IMAGINAR ŞI REPREZENTĂRI IDENTITARE / 

IMAGINARY AND IDENTITY REPRESENTATIONS
Joi, 28 mai 2020,13.00 – 17.00 

Thursday, May 28, 2020, 13.00 – 17.00

Moderatori /
Moderators:

Dr. Natalia GRĂDINARU
Dr. Svetlana PROCOP

Sala / Room: 538
Выявление «герменевтических максим» как инновационный 
вклад этнологии в развитие концепта «новый гуманизм в ХХI 
веке» (ЮНЕСКО)
Др. хаб. Жозефина КУШНИР, Институт культурного наследия 
Невербальные формы приветствия у гагаузов как важная 
составляющая этноэтикета
Др. хаб. Елизавета КВИЛИНКОВА, Институт культурного насле-
дия 
Особенности типологического состава сказочного фолькло-
ра болгар Молдовы и Украины (новеллистическая сказка    
и анекдот)
Др. Надежда КАРА, Институт культурного наследия
Specificul interpretării textului folcloric ca mesaj codificat             
cu informație etnoculturală
Dr. Tatiana ZAICOVSCHI, Institutul Patrimoniului Cultural
Întemeierea locuinței tradiționale – reluare a scenariului facerii 
lumii
Dr. Natalia GRĂDINARU, Institutul Patrimoniului Cultural
Subiecte „țigănești” în presa republicană din anii 60-70                           
ai secolului XX
Dr. Svetlana PROCOP, Institutul Patrimoniului Cultural
Reprezentări ale limbii materne în mediul etnic al găgăuzilor 
(bazat pe materiale din presa regională, literatura artistică               
și lucrări ale amatorilor de istorie)
Dr. Diana NICOGLO, Institutul Patrimoniului Cultural
Urban identity of Chisinau residents: ethno-cultural aspect
Dr. Nina IVANOVA, Institutul Patrimoniului Cultural
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Coverage of the celebration of Tatiana’s Day in Moldova                        
in the “Russkoe slovo” newspaper
Serghei SICIOV, Institute of Cultural Heritage
Modelul și valorile copilăriei sovietice implementate 
în RSS Moldovenească
Dr. Adrian DOLGHI, Institutul Patrimoniului Cultural

SECŢIUNEA VII / SECTION VII:
PROCESE ETNICE, ETNODEMOGRAFICE ŞI ETNOSOCIALE /

ETHNIC, ETNODEMOGRAPHIC AND ETNOSOCIAL PROCESSES
Joi, 28 mai 2020, 10.00 – 12.30 

Thursday, May 28, 2020, 10.00 – 12.30

Moderatori /
Moderators:

Dr. hab. Ion GUMENÂI
Dr. Victor COJUHARI

Sala / Room: 538
Штрихи к вопросу о распространении самоназвания «хох-
лы» в среде украинцев Севера Республики Молдова
Др. хаб. Вячеслав СТЕПАНОВ, Орловский государственный уни-
верситет имени И. С. Тургенева (г. Орел, Российская Федерация)
The source base of the study of the dynamics of movement          
of the Ukrainian population of the Republic of Moldova                                  
at the end of the XX - beginning of the XXI century
Dr. Victor COJUHARI, Institute of Cultural Heritage
Evoluția demografică și organizarea moral-spirituală a comunității 
armenești din Chișinău. (mij. sec. XVIII – încep. sec. XX)
Dr. hab. Ion GUMENÂI, Institutul de Istorie, Chişinău
Buklucci – o familie de filantropi din Comrat (secolul XIX – 
începutul secolului XX)
Dr. Ivan DUMINICA, Institutul Patrimoniului Cultural
Din istoria instituției căsătoriei în Țara Moldovei în secolul              
al XVII-lea începutul secolului al XIX-lea: condițiile de cununie
Dr. Alina FELEA, Institutul de Istorie
Influența politicii integrării europene asupra dezvoltării relațiilor 
interetnice din Republica Moldova
Dr. Oleg GALUSCENCO, Institutul Patrimoniului Cultural
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Situri de comemorare a Holocaustului în Republica Moldova
Dr. Irina ȘIHOVA, Institutul Patrimoniului Cultural
Valorile culturale ale tineretului moldovean: markeri ai erei 
schimbării.
Dr. Irina CAUNENCO, Institutul Patrimoniului Cultural
Problema formării valorilor morale în societatea contemporană
Dr. Natalia CAUNOVA, Institutul Patrimoniului Cultural
Rolul Bibliotecii „Hristo Botev” în cercetarea istoriei și culturii 
bulgarilor din Republica Moldova
Angela OLĂRESCU, Biblioteca „Hristo Botev”, Chişinău
Populaţia de etnie rusă din Basarabia în perioada ţaristă. 
Specificul cultural şi tradiţii
Irina IJBOLDINA, Institutul Patrimoniului Cultural
Reflectarea tradițiilor oieritului la găgăuzi în publicațiile                       
din secolul al XIX-lea - prima jumătate a secolului XX
Irina CÎSSA, Universitatea de Stat „D. Cantemir”, Chişinău
Ocupațiile tradiționale ale comunității evreiești din satul Vadul 
Rașcov relatate de localnici
Iulii PALIHOVICI, Institutul Patrimoniului Cultural
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CONSERVARE, VALORIFICARE ȘI PROMOVARE A PATRIMONIULUI 
CULTURAL /  CONSERVATION, REVALUATION AND PROMOTION 

OF THE CULTURAL HERITAGE

Abordări moderne în conservarea colecțiilor de carte veche 
din biblioteci

DOI: 10.6084/m9.figshare.12355988
Elena ARDELEAN, Mina  Adriana MOȘNEAGU

Bibliotecile, numite de Goethe „memoria omenirii“,  au fost considerate 
intotdeauna institutii care au jucat un rol esential în progresul mondial 
al culturii si civilizatiei. Colecțiile tradiționale ale bibliotecilor conțin, 
insa, un registru variat de materiale organice: hârtie, pânză, piele și 
adezivi. Aceste materiale sunt supuse unui proces continuu și inevitabil 
de îmbătrânire, proces accelerat atat de conditiile microclimatice 
necorespunzatoare, cat si de declansarea atacurilor biologice care, în 
anumite condiții microclimatice, în cazuri excepționale (inundatii) sau 
În absenta interventiei prompte si cu mijloace adecvate, pot  căpăta 
aspecte și proporții dezastruoase. 
În fata acestor provocari, pe de o parte agresivitatea atacului 
biologic asupra fondurilor de carte, pe de alta parte lipsa fondurilor 
necesare achizitionarii unor echipamente performante de dezinfectie 
și dezinsectie, conservatorii din bilioteci sunt într-o permanentă 
căutare de metode eficiente, ecologice si accesibile din punct de 
vedere financiar care sa permita conservarea fondurilor de carte. 
Tratamentele clasice cu biocizi de natura chimică, desi eficiente, s-au 
dovedit a fi extrem de nocive atat pentru materialele componente ale 
cartilor dar mai ales asupra personalului.  
În acest context, în atenția specialiștilor au intrat alte metode precum: 
anoxia, temperaturile extreme, fasciculele de electroni, utilizarea 
uleiurilor esențiale, combaterea biologică cu ajutorul parazitoizilor, etc. 
În prezent, frecvent, se combină tratamentele prin privare de oxigen 
și combaterea biologică prin eliberarea de parazitoizi specifici speciei 
dăunătoare din colecție. Această metodă de eradicare a dăunătorilor 
poate fi aplicată, însă, doar pieselor care nu au reziduuri de chimicale 
de la tratamente anterioare.
De asemenea, este necesar ca managementul dăunătorilor din 
biblioteci să fie elaborat pentru fiecare colecție în parte, în funcție de 
specificul fiecărui caz. 
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O așezare cucuteniană de tip Bădragii Vechi din Câmpia Bălților
DOI: 10.6084/m9.figshare.12356072

Sergiu BODEAN
Tipul de așezări Bădragii Vechi a fost evidențiat pe teritoriul Republicii 
Moldova în anii ̓70 ai secolului trecut. Majoritatea siturilor cunoscute la 
acea etapă erau situate în Podișul Moldovei de Nord. Prin cercetările 
perieghetice realizate de către V. Bicbaev în Câmpia Bălților, lângă 
s. Țarigrad, r-nul Drochia a fost semnalată o așezare de acest tip. 
Situl Țarigrad III se află la 0,6 km sud-vest de marginea localității 
pe partea dreaptă a văii Sahaiduca. În baza răspândirii materialelor 
arheologice, suprafața așezării a fost estimată ca fiind de aproximativ 
250-300x150 m. Materialele recuperate de către noi de la suprafață 
și dintr-o locuință parțial afectată de arătura adâncă constau în mare 
parte din fragmente ceramice pictate. Ceramica pictată bicrom și 
monocrom este reprezentată prin forme caracteristice acestui tip 
(vase bitronconice de dimensiuni mari, vase bitronconice cu gâtul 
evidențiat, castroane, străchini ș.a.). Ea este modelată din pastă fină 
de bună calitate și are suprafața exterioară bine lustruită. Motivele 
ornamentale des întâlnite sunt benzile semiarcuite sau în zigzag, 
brune-închise cu mediana roșie și benzile multiliniare. Buzele 
străchinilor și castroanelor sunt decorate pe ambele suprafețe cu 
șiruri de triunghiuri realizate cu brun-închis. Fragmentele ceramice 
mai puțin reprezentate în colecție aparțin unor castroane din pastă 
fină, fără decor pictat și a recipientelor din pastă cu scoică. Fundul 
unui castron de acest fel păstrează amprenta unei rogojini. Printre 
piesele de lut descoperite menționăm partea superioară a unei 
statuete antropomorfe, fragmentul unei figurine zoomorfe și o fusaiolă 
ușor concavă. Din așezare provin și câteva exemplare de unelte din 
piatră, printre care remarcăm lustruitoarele. Semnalarea unui sit, cu 
inventar similar celui descoperit la Bădragii Vechi, în plină Câmpie a 
Bălților vine să precizele arealul de răspândire a acestui tip de așezări. 
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Heritage and problems of private collections in Ukraine
DOI: 10.6084/m9.figshare.12356075

Olena FEDORCHUK
Heritage is both a cultural resource and a cultural process related to 
identity formation. Heritage conservation is one of the prior national 
policy goals. In Ukraine, a lot of material heritage items belong to 
private collectors and are stored in unadapted places, often being 
destroyed by temperature fluctuations, humidity, sunlight, pollution, 
etc. 
In 2008, the author met Valentin Shur (1925–2019), owner of sacred 
works collection, in Chernihiv. The author was mostly attracted by 20 
beaded decors («rizas») of the Chernihiv Polesie Old Believer icons 
of the late XVIII – early XX centuries, almost absent in Ukrainian 
museums. The fate of the artistic rarities was alarming. The collection 
was practically hidden from the rest of the world and seen only by 
a few people. The collector has not kept records of the artifacts 
and destroyed their authenticity by unauthorized restoration. The 
author was allowed to photograph only a few artworks. According to 
the collector’s will his son Victor, a Russian citizen, was supposed 
to become the next owner of the collection. So, there is the threat 
of moving the collection to Russia. At the beginning of the Russo-
Ukrainian war, Viktor Shur was detained by the FSB and sentenced 
to 12 years in prison for espionage in 2015. The current location of the 
collection is unknown. These and many other heritage conservation 
problems in private collections were found. 
The Law of Ukraine On Museums and Museum Business compels 
a mandatory scientific attribution, examination, classification and 
state registration of cultural property stored in museums. If artifacts 
from private collections were also subject to compulsory accounting 
and professional attribution, as well as included in the Electronic 
Information Resource of Cultural Heritage and Cultural Values of 
Ukraine (development in progress), many problems could be avoided 
and private collections would become a valid part of the national 
heritage.
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Hora satului de Paște – marcă purtătoare de cultură și tradiție 
națională

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356081
Victor GHILAȘ

Tradiție seculară a comunităților rurale de pe ambele maluri ale Prutului,  
Hora satului, alături de alte valori identitare cum ar fi limba, cântecul, dansul, 
portul traditional, este un simbol și, în același timp, o marcă distinctivă a 
culturii noastre etnice. Sărbătorile de Paște reprezintă unul din marile prilejuri 
ale anului calendaristic, care convoacă întregul sat. Încheierea Postului Mare 
era altădată marcată printr-un eveniment cu puternică semnificație identitară 
– Hora satului.
În sensul evocat, demersul propune o privire panoramică cu referire la acest 
element de cultură colectivă tradițională, practicat sub forma unei petreceri 
desfășurate, de regulă, în a doua zi după Înviere, care continua pe parcursul 
anului în zilele de duminică și în zilele mai importante ale calendarului 
religios. 
Joc popular cu caracter ceremonial, performat în variante cu denumiri diferite, 
hora este cel mai complex și răspândit produs artistico-coreic autohton. 
Apelând pe parcurs la surse documentare vechi și recente, atragem atenția 
asupra arhaicității fenomenului horal, care își are rădăcinile în kolabrismos-
ul tracic, de unde au evoluat variantele naționale similare ale acestui joc la 
popoarele din Balcani (la albanezi, bosniaci, bulgari, croați, macedonieni, 
muntenegreni, sârbi, cloveni), sudul și estul Europei (la greci, belaruși, 
polonezi, ruși, ucraineni). 
În cultura carpatică, hora, ca produs coregrafic, este atestată acum șase 
milenii pe un suport antropomorf cucutenian în nordul Moldovei (comuna 
Bodeștii de Jos, jud. Neamț), care reproduce șase statuete feminine, reunite 
în horă. De cultura Cucuteni aparține și un alt artefact de conotație similară, 
descoperit în sudul Moldovei (localitatea Berești, jud. Galați), care redă 
plastic imaginea figurinelor lucrate în lut, prinse într-o horă în mișcare. Ambele 
vestigii transmit de-a lungul mileniilor arhetipul unei datini strămoșești. Prima 
relatare scrisă a horei aparține lui D. Cantemir în „Descriptio Moldaviae” 
(1716), mai apoi dansul este observat și descris de Fr. J. Sulzer în „Istoria 
Daciei transalpine…” (1781-1782 ). 
Întâlnită până în prezent în repertoriul obiceiurilor pascale, Hora satului  
rămâne a fi un model ancestral de manifestare spirituală în cultura etnică 
orală, chiar dacă în ultima jumătate de secol această instituție a comunității 
rurale s-a distanțat cu pași rapizi de funcțiile ei tradiționale. Climatul politico-
ideologic instaurat după 1940 în Republica Moldova a accelerat procesul de 
devalorizare a fenomenului cultural abordat.



CONFERINŢA ȘTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ 
PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE (ediția a XII-a)

22

Noi date arheologice privind oglinzile de metal descoperite 
în situl medieval de la Costești-Gârlea (r-nul Ialoveni)

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356087
Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU, Vlad VORNIC

Una dintre categoriile de piese descoperite în perimetrul sitului 
medieval de la Costești-Gârlea (r-nul Ialoveni) o reprezintă oglinzile din 
metal, scoase la lumină în timpul săpăturilor arheologice desfășurate 
în importanta așezare urbană din valea Botnei, care, alături de alte 
materiale, constituie mărturii clare ale unei culturi specifice teritoriilor 
controlate de hanii Hoardei de Aur în secolul al XIV-lea. 
Oglinzile de metal sunt rar întâlnite în complexele arheologice 
medievale din spațiul est-carpatic, fapt ce ne-a determinat să 
aprofundăm studierea acestei categorii de artefacte în vederea 
obținerii de noi date și încadrarea lor în contexte istorice mai largi.
Primul fragment de oglindă din bronz descoperit la Costești-Gârlea, 
aflat astăzi în expoziția permanentă a Muzeului de Etnografie și Istorie 
Naturală a Moldovei din Chișinău, provine, probabil, dintr-o cercetare 
de suprafață efectuată de către Nicolae Chetraru în anul 1956. Un 
alt fragment de oglindă de metal a fost descoperit în umplutura 
unei locuințe din secolul al XIV-lea în timpul săpăturilor arheologice 
coordonate de Pavel Bîrnea și Ecaterina Abîzova în anul 1979. 
Fragmente de la alte două oglinzi rupte, cu majoritatea părților risipite, 
au fost recuperate în anul 2018, în timpul unei săpături de salvare 
efectuată în zona centrală a așezării urbane, pe malul stâng al Botnei, 
unde au fost identificate resturile unei construcții de suprafață din 
cărămidă, probabil, o locuință adâncită, care a funcționat în secolul al 
XIV-lea. De asemenea, se cunosc și alte fragmente de oglinzi din metal 
descoperite în situl medieval de la Costești-Gârlea păstrate în colecții 
particulare. Oglinzile sunt de formă circulară cu bordură de 2-4 mm și 
diametrul între 8 și 15 cm, fiind simple sau decorate cu motive vegetale, 
unele având inscripționate texte arabe, care conțin urări de bunăstare. 
Studierea particularităților artistice și tehnologice ale oglinzilor din 
metal descoperite la Costești-Gârlea contribuie la reconstituirea 
contactelor culturale și economice ale comunității urbane din valea 
Botnei cu cele din alte regiuni ale vastului imperiu al Hoardei de Aur, 
începand din primul sfert al secolului al XIV-lea și până în ultimele 
decenii ale aceluiași secol.
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Muzeificarea - oportunitate de valorificare a patrimoniului imobil
DOI: 10.6084/m9.figshare.12356090

Elena PLOȘNIȚA
Muzeificarea este un fenomen cultural important, parte  componentă, 
indisolubilă a procesului de conservare și protejare a patrimoniului. 
Esența muzeificării este transformarea patrimoniului în obiective 
muzeale în scopul păstrării, protejării și elucidării valorii istorico-
culturale, științifice și artistice. Sunt cunoscute mai multe tipuri 
de muzeificare a monumentelor imobile. Dar tendința actuală în 
acest proces este  transformarea monumentului într-un obiectiv de 
prezentare muzeală în scopul deschiderii, prezentării potențialului 
informativ, includerii în circuitul științific și public ca muzeu-monument. 
În spațiul dintre Prut și Nistru problema muzeificării monumentelor a 
fost pusă în perioada interbelică, oficial prin Decretul regal nr. 887 din 
15 martie 1940 privind muzeificarea caselor scriitorului B.P. Hasdeu 
din județul Hotin. Procesul de muzeificare a evoluat în perioada 
regimului sovietic, prin crearea primelor muzee memoriale, prin 
organizarea muzeelor în situri arheologice. etc. 
Problema muzeificării monumentelor, este o tendință importantă 
a lumii patrimoniale, este una actuală, fiind motivată prin procesul 
de globalizare, de democratizare a societății, de interesul pentru 
cunoaștere a trecutului. Muzeificarea monumentelor imobile în 
Republica Moldova poate duce la crearea unui întreg sistem de 
muzeu-conac, muzeu-monumet, muzeu-cetate etc. Considerăm 
că muzeificarea monumentelor este cea mai acceptabilă formă 
de cercetare, cunoaștere a moștenirii culturale și de valorificare, 
promovare a monumentelor, de dezvoltare durabilă a societății.  
Muzeificarea trebuie să devină o direcție prioritară a politicii culturale 
a statului, pentru că în Republica Moldova există monumente 
arheologice, istorice, de cult, monumente ale științei, tehnicii, industriei, 
care pot fi transformate în adevărate muzee-monument capabile să 
răspundă doleanțelor actuale ale societății contemporane. 
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Promovarea patrimoniului cultural național în contextul 
implementării Acordului de Asociere Republica Moldova-UE

DOI:  10.6084/m9.figshare.12356093
Serghei SPRINCEAN

Cultivarea valorilor culturale comune pentru UE și Republica 
Moldova este obiectivul central al procesului de integrare europeană 
a Republicii Moldova prin apropierea de standardele europene. 
Documentul politic fundamental în acest proces, reprezintă Acordul 
de Asociere a Republicii Moldova cu UE, semnat la 27.06.2014, 
stipulând în Preambul că acest act de o importanță crucială 
urmărește să intensifice contactele interpersonale, inclusiv prin 
cooperare și schimburi în domeniul cercetării și dezvoltării, educației 
și culturii. Dintre multitudinea de aspecte care țin de cultură, în Acord 
se evidențiază domeniul patrimoniului cultural național. Importanța 
promovării patrimoniului cultural național este evidențiată într-o serie 
de articole ale Acordului, cum ar fi art. 99, unde se menționează 
necesitatea digitalizării patrimoniului cultural din Republica Moldova, 
prin art. 104 se impune principiul importanței patrimoniului cultural ca 
fiind unul fundamental pentru cooperarea internațională a Republicii 
Moldova pe viitor. Art. 110 impune ca obiectiv central - promovarea 
turismului și patrimoniului cultural, a activităților culturale, sporirea 
cooperării transfrontaliere pe râul Prut. În contextul diversificării 
politicii de tineret, Acordul stipulează la art. 125 importanța promovării 
dialogului intercultural și acumularea de cunoștințe de către tineri 
prin promovarea patrimoniului cultural. Pe lângă cele menționate, 
cooperării în domeniul culturii în Acord i se dedică întregul Capitol 
25 întitulat „Cooperarea în domeniul culturii, al politicii audiovizuale 
și al mass-media”. Aici se pune un accent deosebit pe dezvoltarea 
industriilor culturale în UE și în Republica Moldova, iar art. 132 
prevede expres cooperarea în cadrul forurilor internaționale pentru a 
dezvolta diversitatea culturală, de a conserva și valorifica patrimoniul 
cultural și istoric, precum și alte aspecte importante pentru racordarea 
domeniului culturii din Republica Moldova la standardele europene și 
preluarea bunelor practice. Aceasta va facilita procesul de aderare, 
cu timpul, a Republicii Moldova la UE.
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Valorificarea patrimoniului etnografic prin intermediul 
ansamblurilor de muzică și dans popular pentru copii și tineret

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356099
Valentina URSU

În catalogul ansamblurilor folclorice elaborat de Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării sunt înscrise 259 colective artistice pentru diferite 
categorii de vârstă. Ele funcționează în toate raioanele și municipiile 
din țară. 
De un deosebit succes și apreciere se bucură studiourile artistice, 
ansamblurile etnofolclorice, coregrafice pentru copii și tineret. Create 
pe parcursul perioadei de independență a Republicii Moldova, ele 
au devenit cu timpul adevărați ambasadori ai culturii, promovând 
tradițiile și obiceiurile, portul popular, melosul și dansul popular din 
diferite regiuni. 
Printre colectivele artistice de copii din instituțiile de învățământ 
preuniversitar se numără: ansamblul–model „Moștenitorii” de la Liceul 
Teoretic „Mihail Sadoveanu”; ansamblul etnofolcloric „Opincuța” de la 
Liceul Teoretic „Ion Creangă”; ansamblul folcloric al Liceului Teoretic 
„Spiru Haret”;  ansamblul de dansuri populare „Dombrovenii” și 
ansamblul etnofolcloric de la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din 
Chișinău etc.
Colectivul etnofolcloric „Crenguță de Iederă” de la Universitatea de 
Stat din Moldova și ansamblul de muzică și dans popular „Ciuleandra” 
de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, formate din 
studenți și cadre didactice de la aceste instituții, promovează cu 
măiestrie folclorul tradițional. 
În cadrul ansamblurilor au activat mai multe generații de elevi și 
studenți. Colectivele se remarcă prin promovarea unui repertoriu 
autentic. El este alcătuit din doine, colinde, urături, cântece de mirt, 
balade, hore, bătute, jocuri tradiționale pentru copii, obiceiuri și tradiții 
de iarnă, nuntă, familie etc. Toate aceste au făcut ca performanțele 
colectivelor să crească, realizând numeroase turnee, plasându-se cu 
succes pe locuri performante la festivaluri naționale și internaționale, 
desfășurate în Republica Moldova, România, Belarus, Bulgaria, 
Cehia, Croația, Grecia, Germania, Franța, Lituania, Macedonia, 
Olanda, Polonia, Serbia, Slovacia, Turcia, Ucraina, Ungaria etc.
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Забытый античный город
DOI: 10.6084/m9.figshare.12356120

Александр ВАСИЛЕНКО, Надежда ПОЛЬЩИКОВА
Во всех историко-археологических источниках об античном Север-
ном Причерноморье сказано, что Борисфен, или Гавань Истриан, 
в устье современного Буго-Днепровского лимана (Днепр – антич-
ный Борисфен) находился на о. Березань напротив устья, в 12,8 
км от современного Очакова, основан в 647–646 гг. до н. э. выход-
цами из Истрии. Античные авторы расходятся в вопросе о место-
нахождении Борисфена. Ответ нашел доктор исторических наук, 
проф. Андрей Олегович Добролюбский.
Из небольшого раскопа напротив Оперного театра, пытаясь полу-
чить доказательства самого начального этапа существования со-
временной Одессы, он изъял не то, что искал, а следы существо-
вания большого античного богатого города первой половины VI в. 
до н. э. До А. О. Добролюбского на Приморском бульваре прово-
дились некоторые археологические работы, результаты которых 
говорили о нахождении здесь центра большого античного города. 
Но строительные остатки не найдены. Обратившись к архивным 
материалам по застройке Одессы в течение ХIX в., исследователь 
нашел многочисленные документы о том, что на территории исто-
рического центра при строительстве новых жилых домов вскры-
вались древние захоронения. Обобщение архивных и натурных 
данных показало: современный исторический центр Одессы на-
ходится на границе с античным некрополем и прямо над ним, а 
античный центр – на Приморском бульваре. О самом античном 
городе сведений нет. Однако не учтена возможность сползания го-
рода в море еще в античности. Но в ближайшей акватории залива 
ничего похожего нет. Согласно морским ретрокартам, современ-
ная береговая линия в районе Одессы отличается от античной: 
Кинбурнская коса вытянута на запад до устья Хаджибея и Куяль-
ника, ее конец приходится напротив Одесской бухты. Чтобы по-
пасть на Днепр или Южный Буг, необходимо было войти в устье 
лимана через Одесский залив. Соединив все возможные факты, 
А. О. Добролюбский пришел к выводу, что древний Борисфен – это 
античная Одесса, которая значительно старше Ольвии, Пантика-
пея и других хорошо изученных античных городов Северного При-
черноморья.
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Музейное направление проектирования визит-центров              
в историко-культурных поселениях

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356123
Светлана ИЛЬВИЦКАЯ, Анна ПОЯН

Одна из тенденций развития мирового туризма  –  появление турист-
ских информационных центров (визит-центров), представляющих 
собой визитную карточку музейно-туристской дестинации в регио-
не. Визит-центр является связующим элементом между туристами, 
туристской инфраструктурой и объектами культурного наследия. 
Здесь посетитель получает информацию о регионе путешествия, 
достопримечательных местах, историко-культурном наследии, экс-
курсионных маршрутах и мероприятиях и т. п. 
Для малых городов и поселений, которые представляют историко-
культурную и архитектурную ценность, актуально рассматривать 
музейную функцию как основное направление деятельности визит-
центра. Так, в разных туристских дестинациях – региональных по 
масштабу, охватывающих рекреационные или историко-археоло-
гические территории (такие как Старый Орхей, крепость в г. Соро-
ки),  либо локальных (винные комплексы Крикова, Милештий Мичь, 
монастырь Кэприяна) – обязательна организация визит-центров 
музейного направления. Они привлекают туристов своими досто-
примечательностями (познавательный туризм), возможностями для 
решения проблем бизнеса (бизнес-туризм, семинары, выставки) 
и одновременно являются центрами развития местных обычаев и 
культуры для привлечения туристов, например, специально постро-
енные деревни викингов в Дании или музеи под открытым небом в 
России. Обычно вокруг этих центров дополнительно строятся гости-
ницы, рестораны и др.
Таким образом, в визит-центрах музейной направленности особое 
внимание нужно уделить аттрактивности объекта и его посещае-
мости, а также учитывать его дальнейшее использование как муль-
тимедийной площадки, с возможным проведением тематических 
экскурсий, организации пространства для лекций и кинопоказов, 
обучающих мастер-классов и др. Эти расширенные возможности 
визит-центра как музея позволят стать таким центрам мультифунк-
циональной платформой для популяризации  историко-культурных и 
достопримечательных мест, появления и развития новых туристских 
маршрутов.
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INTERFERENȚE CULTURALE ÎN ARTA NAȚIONALĂ / CULTURAL 
INTERFERENCES IN THE NATIONAL ART ARTE VIZUALE 

Spectacular buildings in Bessarabia in the second half of XIX 
- 1917 (According to the documents of the National Archive        

of the Republic of Moldova)
DOI: 10.6084/m9.figshare.12356126

Alla CEASTINA
In the second half of the XIX century provincial circuses, menageries, 
theatres and other shows were quite widespread in the Bessarabi-
an province. In the same period, the design of the first circus build-
ings began to be seen there. So, in 1892 the Italian citizen O. Ferroni 
planned to approve the project for standard buildings in the large cit-
ies of Bessarabia in the future. Archival documents also confirm the 
approval of the project for the construction of the Chisinau wooden 
circus in 1893-1895 and the opening of the circus theater in Bendery 
in 1889-1905. Along with the favorite circuses, the long-awaited me-
nageries appeared with performing animals and birds. One of the first 
references to the menagerie in Chisinau dates back to 1893, when the 
Austrian-citizen W. Anderlik erected a canvas building. In the same 
year, the famous Sur circus gave some performances in Chisinau in a 
temporary building, which was organized by A. Kremzer. Another type 
of spectacular building, the sports pavilion consisting of a skating ring, 
was built in Chisinau in 1910 thanks to the activity of two entrepre-
neurs G. Polyakov and E. Levin. In 1912-1913, the new owner J. Ko-
rinberg proposed to set musical evenings and dramatic performances 
there, turning the pavilion into the future “Olympus” theatre. Other en-
trepreneurs: J. Haskelevich, G. Fraiberg and J. Khaimovich received 
permission to open the theatre-illusion with an electrical substation in 
Ismail. Also, the same illusion was opened in Bendery by entrepre-
neur C. Khatskelevich, about which documents were preserved from 
1910-1917 in the National Archive of the Republic of Moldova. Thus, 
circuses, menageries, theatres-illusions existed in Bessarabia in the 
XIX century and developed as a special and independent type of art, 
however, the problems associated with the history of the appearance 
and construction of spectacular buildings in Bessarabian region re-
mained far from being explored and needed further study.
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UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage 
of Humanity and Moldavian postage stamps since 1991: artistic 

aspects
DOI: 10.6084/m9.figshare.12356132

Vladimir KRAVCHENKO
 Postage stamp is traditionally regarded as a small-size presentation 
of national identity since their images feature sights, monuments, art-
works, remarkable persons, important events, etc. The pictures are 
usually accompanied by the inscriptions indicating the country, year 
of issue, price, subject, name of artist (optional). Postage stamps, 
issued by „Poşta Moldovei” [“Moldavian Post”], the state company, 
introduce to an international audience, among many others, three cul-
tural traditions of the Republic of Moldova that entered the UNESCO 
ICH Representative list: 1) Men’s group Colindat. Christmas-time ritu-
al; 2) Traditional wall-carpet craftsmanship; 3) Mărţişor, cultural prac-
tice associated with the 1st of March. The pictures, in which the three 
practices are thoroughly depicted, were carried out by remarkable 
Moldavian graphic artists. Usually these persons masterly combine 
romantic (picturesque) and naturalistic (documentary) images and 
text messages.
The custom of Men’s group Colindat (Christmas caroling) is present-
ed by hand-made drawings, while the other two cultural practices – by 
photo and computer generated designs. This is because the first is 
thought to be the picturesque scenes featuring landscapes, costumed 
figures, motley accessories and others – documentary “stories of ob-
jects”, as for both Mărţişor and wall-carpets are not only symbols but 
also small and medium-size craft products. Watercolor drawings by 
Vasile Movileanu (2009) and by Elena Karachentseva (2013) of the 
ritual of Christmas caroling stand out for their lively characters and 
balanced colors. The images of Mărţişor feature white and red threads 
compiled either on green (2011) or blue background with white snow-
drops (2016). Fragments of rugs (wall-carpets) appear in naturalistic 
drawings (1992), and photo collages (2011, 2016).
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 Creativity of Modern Searches in the Textile Art of Ukraine
DOI: 10.6084/m9.figshare.12356138

Olha LUKOVSKA
 The contemporary professional art textile of Ukraine is one of the 
most vivid phenomena of national art that is constantly evolving and 
changing. Complicated social, political processes, artistic occurrenc-
es of the end of the XX – beginning of the XXI century and the age of 
globalization influenced on the plastic qualities of its searching. As a 
result, conceptual metamorphoses began to occur in the artistic tex-
tile of Ukraine.
Textile works in all their diversity become equal partners with other 
types of contemporary art. An integrative connection of the artistic 
textile with graphic, sculpture, painting is observed. As a result, the 
original styling and imaginative compositions appeared (textile sculp-
ture and 3D art objects, installations, assemblages, collages).
The particular feature of artistic textile is that the universal language 
of art blurs the interspecies boundaries in the creation of new tex-
tile forms. The author’s analyzed concepts of Ukrainian authors at 
the present stage show that in the context of creating new artistic 
forms an active traditional and new techniques combination of the 
so-called „authorial” performance is used. Artists use natural and syn-
thetic yarn, cords, non-textile raw stuff, „ready made” items, recycling 
materials etc.
A distinctive contemporary feature of different generations of authors, 
in particular S. Burak, A. Popova, O. Borysova, O. Rybotytska, L. Bo-
haychuk, O. Lukovska, T. Barabasz, A. Holodetska and others is the 
individual author’s search for ways to  create the image.
An important developmental aspect of the textile art in Ukraine is the 
exhibition activities. At specialized regional and international exhibi-
tions authors present their best achievements of the textile art. The 
integration of the Ukrainian textile into the European art environment 
is observed.
Thus, the modern professional textile art of Ukraine holds a worthful 
place on the artistic map of both national and European art, and has 
the prospects for further development in the future.
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Elemente inspirate din arhitectură și reflectate în mobilierul 
țărănesc de pe teritoriul Republicii Moldova

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356141
Elena MADAN

Decorarea mobilierului în decursul evoluției lui, a utilizat elemente 
geometrice (în relief sau plane), elemente stilizate și prelucrate 
artistic, inspirate din domeniul vegetal, regnul animal, din arhitectură 
și alte domenii, care au fost regăsite în diverse stiluri, şi care erau 
tratate în mod diferit, după concepția artistică respectivă și condițiile 
materiale și sociale, cum ar fi cele ale popoarelor vechi, cele antice, 
cele din evul mediu  și cele moderne. În mobilierul popular, delimitat 
în cel de cult și cel de factură țărănească, asemenea, pot fi regăsite 
elemente specifice.
În comunicarea dată, sunt cercetate elementele inspirate din 
arhitectură și reflectate în mobilierul țărănesc de pe teritoriul 
Republicii Moldova.  Desigur, mobilierul de cult utilizează mai mult 
din aceste elemente arhitecturale, care prin arcade, coloane, pilaștri, 
baluștri, frontoane se regăsesc la tronuri, jilțuri, iconostase ş.a., dar, 
totodată, pot fi regăsite și în mobilierul țărănesc, de cele mai multe 
ori la bănci, scaune, mese și dulapuri. De exemplu, coloanele având 
funcția de susținere, și fiind decorative, datorită, în mare parte modului 
de execuție prin strunjire, tehnica tâmplăriei, ornamentele ei fiind 
sculptate se regăsesc la picioare de mobilier, diferiți montanți, stâlpi 
și lezene. Baluștrii, asemănător coloanelor, sunt întrebuințați pentru 
susținere la picioare de mese, scaune, bănci, pentru spătare etc.  
Arcadele au rolul de a face legătură între două coloane, doi baluștri, 
doi pilaștri, a frontoanelor etc. Frontonul, care este alcătuit din arce 
de cerc, combinate cu linii drepte sau mixte ş.a., este partea centrală 
a unei cornișe, având rolul de a împodobi mobilierul.
Analiza materialului expus în literatura de specialitate, şi cel adunat 
în urma cercetărilor în teren, ne permite să dăm valoare artistică 
importantă elementelor inspirate din arhitectură și reflectate în 
mobilierul țărănesc de pe teritoriul Republicii Moldova.
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Principii de organizare a decorului scenic în creația 
scenografului Anatolii Șubin

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356144
Vitalie MALCOCI

Anatolii Șubin este unul dintre cei mai consacrați scenografi teatrali, 
care și-a desfășurat activitatea în Republica Moldova începând cu anul 
1945. A. Șubin avea deja experiență bună în montarea spectacolelor, 
era dotat cu cunoștințe profunde în amenajarea decorului și elaborarea 
costumației scenice. Familiarizat cu curentele noi care apăruseră în 
dramaturgie, regie, scenografie etc. artistul crează decoruri pentru 
spectacole aplicând rodnice căutări experimentale în domeniu.
Majoritatea spectacolelor montate în primele decenii după război au 
fost semnate de A. Șubin, astfel încât plasticianul pune de fapt bazele 
artei teatral-decorative profesionale din Moldova. În elaborările 
artistului s-au reflectat direcțiile și căile dezvoltării artei scenografice 
autohtone. Astfel poate fi urmărită apariția și constituirea principiilor 
noi în organizare a spațiului scenic și a decorului teatral.
Reprezentative sunt rezolvările plastice ale spațiului scenic din anii 
’60 ai secolului XX. Se simte o ușoară scădere a proporției dozate 
de pictură în decoruri și dorința evitării excesive a detaliilor. Astfel 
sesizăm o anumită modernizare exterioară a tehnicilor și mijloacelor 
de exprimare.
Tendințele noi sunt reflectate în creația artistică a lui A. Șubin mai 
ales începînd cu anii ’70 ai secolului XX. Este o perioadă de mari 
transformări relevante în arta teatral-decorativă din Moldova, care 
a determinat în mare măsură imaginea artei decorative a teatrului 
național în anii ulteriori. Faptul că într-o serie de spectacole artistul 
a reușit să se debaraseze de povara tradițiilor inutile de exprimare 
a scenelor realiste și să creeze chipuri ce corespund cerințelor artei 
teatrale la zi – era cea  mai bună dovadă de loialitate față de direcția 
aleasă de artist.
Pe parcursul creației sale artistul a realizat decoruri și schițe de costum 
a peste 140 de spectacole (4 – spectacole de operă, 2 – de balet, 
65 – comedii muzicale, 53 – spectacole dramatice, 16 – spectacole 
pentru teatrul de păpuși).
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Reinterpretarea subiectelor sacre şi alte teme în creaţia 
sculptorului Valeriu Bâtca

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356147
Ana MARIAN

Sculptorul contemporan de o deosebită prestanţă artistică, Valeriu 
Bâtca, născut în 1962 la Chişinău, îşi începe calea de creaţie la 
Şcoala-Studio a Teatrului Kinoaktior al studioului Moldova-Film din 
capitală. Îndrumătorul său, sculptorul moldovean Dumitru Verdianu, 
l-a ajutat să facă primii paşi în lumea artelor şi l-a sprijinit în dorinţa 
de a renaşte tradiţia de sculptare a pietrelor de mormânt – abordări 
mai puţin standarde pentru sculptura contemporană. Materialul din 
care sunt realizate aceste sculpturi este piatra de Pudost, care poate 
fi extrasă din regiunea Valdai până la lacul Ladoga şi care era folosită 
la construcţiile din Sankt-Petersburg. Anume caracteristicile pietrei de 
Pudost vor determina stilul irepetabil al autorului, la rând cu ideile 
sale originale de tratare a compoziţiei. Actualmente, compoziţiile în 
relief ale lui Valeriu Bâtca pot fi divizate în trei cicluri mari: Dialogurile 
cu Dumnezeu (1993-2008), Vinul Biruinţei (1995-2010), Povestirile 
din curte (2011). „Meditaţiile despre viaţă şi moarte, despre divinitate, 
credinţă, dragoste sunt transpuse într-o poveste sui generis în piatră, 
prin care Dumnezeu răspunde la întrebările mele… Aşa au apărut 
„Dialogurile cu Dumnezeu”, spune sculptorul. Pietrele de mormânt 
sculptate pe bucăţi de piatră de Pudost de diverse configuraţii, 
astfel încât să pară cât mai vechi şi mai distruse de timp, conţin 
diverse subiecte religioase, care, la nivel spiritual, susţin acel dialog 
cu divinitatea ce este indispensabil fiecărui creştin. Compoziţiile-
meditaţii ale lui Valeriu Bâtca penetrează cu o rară sensibilitate 
temele sacre, atât de intens vehiculate, dar în care el identifică noi 
faţete, profund personale şi intime pentru sine, străduindu-se să le 
dezvăluie spectatorului. Alături de impresiile produse de aceste pietre, 
sunt importante deschiderile autorului, formulate în texte, care redau 
ideile şi sentimentele sculptorului vizavi de lucrările sale. În cadrul 
postmodernismului, aceste deschideri completează lucrările, oferind 
spaţii pentru meditaţiile spectatorului.
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 Arhitectura clădirii din situl Orheiul Vechi în raport                   
cu versiunile destinației sale, de la ”palatul pârcălabului”          

la ”hanaca” misticilor sufi
DOI: 10.6084/m9.figshare.12356153

Tamara NESTEROVA
Clădirea de mari dimensiuni (lungimea fațadei 31 m), compusă din 
peste două duzini de încăperi, înconjurată de o incintă cu turnuri 
la colțuri, aflată pe teritoriul sitului Orheiul Vechi, a rămas cu istoria 
incertă. La începutul studierii vestigiilor clădirea a fost considerată drept 
locuința comandantului militar al cetății Orhei – ”palatul pârcălabului”, 
deși n-a fost datată categoric arheologic și nici arhitectura n-a fost 
atrasă pentru determinarea destinației. 
Structura spațială a clădirii a fost realizată în 2-3 etape, reprezentând 
în final două nivele suprapuse. Clădirea deasupra solului acoperă 
un nivel subteran cruciform, care în comun cu orientarea axei clădirii 
spre Kaaba (11 gr. nord-vest – sud-est) indica prezența unei clădiri 
de cult islamic. Încăperile nivelului superior sunt grupate la est și 
vest de nucleul subteran – un compartiment central (cca. 7,6x7,6 m) 
cu 3  brațe laterale și un foișor de aceleași dimensiuni. Odăile sunt 
dispuse de o parte și de alta a culoarelor, prin care se accede în 
compartimentul central. Trei – patru încăperi, au rezultat din ajustarea 
schemei planimetrice la structura părții subterane, rămase fără 
utilizare.  
Căutările de identificare a destinației clădirii au condus spre ariile 
civilizației orientale, unde asemenea plan cu nucleu central cruciform 
este specific locuințelor aristocratice,  răspândit împreună cu religia 
islamică la est și vest de zona de origine - Asia Anterioară.
Identificarea sigură a destinației funcționale a clădirii de la Orheiul 
Vechi, complicată de prezența unui edificiu de cult în partea subterană, 
prezintă dificultate și din cauza utilizării universale a schemei cruciforme 
pentru variate tipuri de clădiri: de locuit, de cult și civile. Detectarea 
destinației va fi elucidată în contextul istoriei integrale a localității și a 
particularităților constructive inerente arhitecturii orientale medievale.
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Interferențe culturale în arta națională
DOI: 10.6084/m9.figshare.12356165

Olguța PÂȚU
Când ne referim la ansamblul interferențelor culturale în arta națională 
avem în vedere, desigur, manifestarea acestora în societatea 
modernă și, cu precădere, în viața contemporană, într-un proces 
dinamic. Dar fără îndoială că rezultatele observațiilor noastre nu pot 
ocoli începuturile lungului demers pornit de la întruchipările cele mai 
palide din timpurile arhaice întâlnite în cadrul sincretismului primitiv 
până la existența manifestărilor autonome ale diferitelor manifestări 
ale artei, întâlnite în timpuri mult mai târzii. 
Date fiind însă limitele reduse ale prezentei lucrări, referințele noastre 
privind exprimarea sincretică arhaică vor fi făcute doar în trecere. La 
fel, nu vom da extensie comentării importanței factorilor de mediu și a 
celor socio-culturali, care au contribuit substanțial, în acele timpuri, la 
formarea și evoluția gândirii și comportamentelor grupurilor umane în 
cadrul naturii înconjurătoare. 
Pentru omul acelor timpuri îndepărtate universul înconjurător se 
înfățișa ca o totalitate, dar atât universul natural cât și cel al cunoașterii 
erau limitate. Toți membrii grupului aveau cam aceeași cantitate de 
cunoștințe în legătură cu cele ce-i înconjurau. De asemenea, limbajul 
număra puține cuvinte. Poate că vorbirea metaforică a oamenilor 
acelui trecut îndepărtat se explică și printr-o explicabilă sărăcie 
a limbajului. Prin urmare, formulările pentru denumirea unor noi 
realități cuprindeau și cuvinte privitor la cele deja cunoscute: părți ale 
corpului, obiecte din natura imediat înconjurătoare (braț de apă, mână 
de pământ etc.). Unele din acestea s-au transmis de-a lungul timpului 
până în zilele noastre („Oboseala, slăbiciunea, toate relele ce sunt/ 
Într-un mod fatal legate de o mână de pământ;”- Eminescu).
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City-fortresses as multicomponent architectural and urban 
complexes (the conservation aspect)

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356180
Olga PLAMENYTSKA

The defensive structures combined with the natural landscape form 
the basis of the urban carcass of historic cities. Their preservation 
enhances the compositional impact of fortification monuments in 
the urban environment. Most city fortifications remain in a degraded 
condition.
The most complex group is represented by multicomponent „city-
fortress” complexes, which, subject to professionally performed works 
on conservation, restoration and revitalization, can become a leading 
factor of integral architectural and urban value.
The main problem of restoring degraded city-fortresses is keeping 
the balance between artistic integrity and material authenticity. 
Undoubtedly, only the ruin can be completely authentic. But the 
purpose of restoring fortifications in an urban environment is not to 
perpetuate their degradation in order to preserve material authenticity. 
Therefore, the main goal is to harmonize the architectural and urban 
environment by restoring and maintaining the state that the object 
had in its stage of highest architectural and urban development.
In the context of the problem of organically incorporating defense 
monuments into the cultural landscapes of city-fortresses and 
restoring their leading role in the structure of urban centers, the 
methodology of conservation and restoration becomes of particular 
importance. It includes applying the approaches that, while keeping 
the preservation of authenticity intact, to restore the complexes in their 
lost compositional, spatial and urban integrity. This actualizes the use 
of a synthetic conservation and restoration methods (in particular an 
analogy method), which provides not only documentary conservation, 
but a certain environmental aestheticization of the object by a wider 
range of restoration means than those stipulated by the Venice 
Charter.
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Conexiuni asociative în grafica de carte a artistului plastic 
Mihail Brunea

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356186
Victoria ROCACIUC

Artistul plastic Mihail Brunea a realizat prezentarea grafică a peste 
100 de cărți semnate de autori autohtoni și străini: „Lauda prostiei” de 
Erasmus din Rotterdam, „Maestrul și Margareta” de Mihail Bulgakov, 
„Eu, robotul” de Isaac Azimov, creația lui Stanislav Lem, Stephen 
Leacock, Frații Strugațki, Ion Holban, Claudia Partole, Еfim Tarlapan 
etc. Creația artistului original îmbină logica matematică cu fantezia 
și umorul, evidențiindu-se prin simțul și conștientizarea creativă a 
proceselor ce au inluențat mentalitatea diferitor perioade istorice. 
Grafica de carte a lui Mihail Brunea îmbină estetica celor două 
renașteri: italiană și nordică. Italiană, fiindcă aceasta era centrată pe 
umanism și progresul științifico-tehnic, iar nordică – deoarece avea la 
bază accentuarea prin alegorie și simbol a problemelor existențiale a 
societății.
Fiecare operă literară graficianul o „rezolvă” conform unor scheme 
și „algoritmuri” sau „axiome” separate, pornind de la ideea că 
asociativitatea este alfa și omega oricărei arte, esența și sensul ei, 
punctul său de plecare și obiectivul.
Structuri compoziționale asociative, bazate pe sinteza conceptelor 
realizate în diferite materiale, tehnici și genuri artistice, metafora 
și grotescul, science-fiction și simbolismul narativist, dar și multe 
alte subtilități ale ilustrării literaturii de toate genuri, inclusiv cel de 
popularizare a științei, definesc opera acestui autor. 
Prin opera sa artistul tinde să glumească în mod cultivat și înțelept, 
bazându-se pe propriile cunoștințe și aptitudini. Grafica de carte 
semnată de Mihail Brunea reprezintă un exemplu original al tratărilor 
plastice moderne ale proceselor sociale și istorico-culturale, ce 
impresionează prin expresia imaginarului și cugetul extravagant. 
Studiul de față reprezintă o cercetare de sinteză a graficii de carte a 
lui Mihail Brunea.
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Artele frumoase din Basarabia în secolul al XX-lea
DOI: 10.6084/m9.figshare.12366437

Tudor STAVILĂ 
Rezumatul dat face referinţă la studiile artiştilor plastici basarabeni 
în capitalele Europei Occidentale din prima jumătate a secolului 
XX şi creaţia lor din secolulXX, care a evoluat departe de graniţele 
Basarabiei. În acest sens un rol important 1-a avut Bruxellesul, 
Amsterdamul, Munchenul, dar mai ales Parisul, unde s-a constituit cea 
mai numeroasă colonie de pictori basarabeni, Franţa revendicându-
şi dreptul de ai considera oameni de creaţie francegi. Printre şcolile 
artistice unde şi-au făcut studiile studenţii basarabeni în Paris un rol 
aparte 1-a jucat La Grand Chaumiиre, unde studiază Isaac Antcher 
(1920), Olga Hrschanovskaia (O1by,1923), Lydia Luzanowsky (1923- 
1927), Antoine Irisse (1926),Alexandre Hinkis (1933), care urmează şi 
Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs, pe care o absolveşte 
în 1939, Zelman Otciacovsky - la Ecole Nationale Superieure des 
Arts Decoratifs (1923-1926) şi la Academie Ranson (1935), Samson 
Flexor (1924-1926), care îşi continuă studiile şi la Grand Chaumiere. 
Creaţia mai multor artişti plastici din Basarabia s-a dezvoltat departe 
de graniţele regiunii. Pentru unii ca Theodor Kiriacoff, Gheorghe 
Ceglocoff, Elena Barlo, Natalia Bragalia sau Tanea Baillayre, 
Bucureştiul a devenit oraşul unde s-au integrat, pentru alţii cea de-a 
doua patrie devine Franţa (Moissey Kogan, Olga Olby, Gregoire 
Michonze, Lydia Luzanovsky, Antoine Irisse, Joseph Bronstein, 
Numa Patlagean), Belgia ( Idei Ianchelevici, Elizabeth Ivanovsky), 
Brazilia (Samson Flexor), Statele Unite al Americii (Irina Szandrovsky, 
Saşa Moldovan, Boris Anisfeld, Adolf Milman) sau Canada (Tatiana 
Bulaviţky-Sinkevici) ş.a.
Acoperind una dintre principalele lacune în cercetarea culturii 
naţionale din perioada modernă şi contemporană, artele plastice 
din Basarabia în secolul al XX-lea, identifică şi valorifică patrimoniul 
artistic şi legăturile lui inerente cu arta occidentală. 
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Desenul în viziunea pictorului Dimitrie Sevastianov: 
o fațetă marcantă a creației

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356192
Dmitri ȘIBAEV

În prezentul demers științific este analizată creația artistului Dimitrie 
Sevastianov (1908 ─ 1956) din perspectiva desenului, în special 
lucrările realizate în variate materiale grafice, care aparțin diferitor 
genuri: peisaje, scene de gen, portrete, scene istorice. 
D. Sevastianov s-a născut la Tulcea în anul 1908, în anii 1925 – 1933 
face studii la Academia de Arte Frumoase din București, în clasa 
maestrului Camil Ressu, iar din anul 1940 se stabilește la Chișinău, 
unde va activa până la trecerea sa în eternitate.
O parte din lucrările descrise constituie documente veritabile ale 
epocii, care nu au fost publicate anterior și reflectă diverse contexte 
istorice în care a activat artistul. Realizând analiza desenelor 
moștenite, care dau dovadă de deosebită cultură a discursului artistic, 
am ajuns la concluzia că, deși interesul major al artistului reprezenta 
pictura, plasticianul poseda cu măiestrie o varietate de tehnici grafice, 
prin intermediul cărora putea sugestiv și convingător să cerceteze 
realitatea înconjurătoare. 
În lucrările „Îmbarcarea mărfii pe vapor” și „Chei” D. Sevastianov 
studiază proprietățile luminii în peisaj. Situații surprinse în realitatea 
cotidiană vedem în serii de crochiuri realizate pe tot parcursul vieții. 
Seria de nuduri, realizată în tuș cu penița și pensulă manifestă tendința 
de poetizare a frumuseții corpului feminin. În majoritatea schițelor 
artistul parcă surprinde personajele sale într-o continuă mișcare, 
fiind atent, în procesul realizării lucrării, nu atât la trăsăturile care se 
manifestă întâmplător, cât la cizelarea doar a ceea ce este tipic pentru 
acțiunea, starea ori situația urmărită.
Portretele contemporanilor, reprezentați în serii de schițe, dau dovadă 
de  măiestria tehnicii de desen în creion și redau complexitatea trăirilor 
psihologice. Autoportretele grafice ne prezintă felul în care artistul își 
percepea propria personalitate în diferite etape a vieții.
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Modele externe preluate de arhitectura defensivă medievală    
din Ţara Moldovei

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356207
Mariana ȘLAPAC

Castelologia comparată impune un demers modelator: operează 
cu diferite modele, ce au la bază anumite structuri, procese, funcţii, 
manifestări, stiluri, şcoli ş.a. Prin prisma modelelor „exemplare” 
poate fi analizat atât fragmentar, cât şi intregral procesul evolutiv 
al arhitecturii de apărare. Modelarea exprimă anumite relaţii între 
obiectele reale şi modelele acestora. Este stimulată de caracterul 
binar al relaţiilor izomorfe dintre sursă (cauză) şi acţiune (efect), 
între analogii sincrone şi asincrone, între „emiţător” şi „receptor”, 
între obiectul-model şi obiectul studiat. În planul realului se situează 
programele de arhitectură, structura, procesele de constituire şi 
evoluţie, unităţile structurale ş.a., iar în planul modelelor – categoriile 
de obiecte, tipurile, procesele de restructurare, stilurile, şcolile ş.a. 
Recurgând la metoda modelării am încercat să identificăm specificul 
arhitecturii militare din Principatul Moldovei într-un interval de timp 
corespunzător perioadei de funcţionare a cetăţilor „clasice”, care 
începe aici la sfârşitul secolului al XIV-lea şi se încheie în secolul al 
XVI-lea. 
Sub aspect arhitectural, cetăţile de piatră din Ţara Moldovei au 
fost influenţate de castelele regale şi senioriale din Europa, dar şi 
de amenajările fortificate bizantine şi orientale. Au fost preluate 
următoarele modele: modelul cu donjon izolat (cetatea Ţeţina); 
modelul „castel + donjon” (cetatea Hotin); modelul de tranziţie între 
castelul cu donjon şi castelul de tip castral (Cetatea de Scaun a 
Sucevei, citadelele cetăţii Chilia şi Cetăţii Albe); modelul castral 
(cetăţile Şcheia, Neamţ, Bender/Tighina, Tatarbunar şi Cetatea Nouă 
de lângă Roman); modelul „constantinopolitan” (centurile exterioare 
de zid ale cetăţii Chilia şi Cetăţii Albe); modelul „reşedinţă fortificată 
orientală” (citadela de la Orheiul Vechi) şi modelul de tip central cu 
plan circular (cetatea Soroca).
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Etape și opțiuni artistice în creația plasticianului Filip Nutovici
DOI: 10.6084/m9.figshare.12356216

Constantin SPÎNU
În contextul evoluției artelor decorative din Republica Moldova în a 
doua jumătate a secolului XX, creația plasticianului Filip Nutovici, este 
semnificativă prin modul de a fi receptivă artistic prin formă, decor, 
culoare și mesaj noilor tendințe estetice ale vremii. Profesând pe 
parcursul anilor diverse genuri ale creației plastice, precum crestarea 
artistică a lemnului, mozaicul, vitraliul, arta ceramicii și a sticlei, 
plasticianul a realizat opere originale în care, opțiunile de înoire și 
optimizare a expresiei estetice a imaginii și aspirațiile îndreptate spre 
generarea unor noi mesage generate de operă și-au găsit o inedită 
împlinire. În creația artistului se atestă câteva etape importante. La 
etapa inițială, lucrările plasticianului au fost zămislite în corespundere 
cu tendințele estetice ale deceniului al șaselea, fiind orientate spre 
revitalizarea tradițiilor populare din domeniile crestării în lemn și a 
ceramicii. Fiind etapă de însușire a domeniilor în cauză, aceasta s-a 
soldat cu crearea mai multor piese, îndeosebi ceramice, în care, forma 
tradițională de vas apărea ornată cu motive geometrice, vegetale și 
fitomorfe stilizate. În ceramica din cea de-a doua etapă, ce corespunde 
primei jumătăți a deceniului al șaptelea, artistul valorifică repere 
conceptual-estetice proprii designului industrial internațional, punând 
în valoare expresii ale unor forme geometrice fundamentale tratate 
auster, configurații fluide, interferențe proporționale raționalizate 
și efecte obținute în procesul de operare tehnologică cu glazura. 
Cea de-a treia etapă, fiind orientată spre valorificarea expresiilor  
translucide și a celor opace ale sticlei, corespunde anilor 1967-
1988. Forma și decorul în operele acestei perioade, fiind întotdeauna 
realizate plastic original, determină fațeta stilistică a creației artistului 
și contribue la atingerea unor expresii estetice și mesaje valoroase.
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Identitatea arhitecturală a complexurilor vitivinicole moderne
DOI: 10.6084/m9.figshare.12356228

Aurelia TRIFAN
Actualmente, confruntările mediatice în jurul enologiei impun 
producătorii de vinuri să acorde importanță crescândă atât terroir-ului 
și elaborării vinurilor de calitate, cât și arhitecturii pentru a-și păstra 
locul privilegiat în evaluarea vinăriilor moderne care, într-un final, 
influențează succesul vinurilor pe piață. Exigența față de procesul de 
producere a vinurilor (renunțarea la operațiile de pompare în vederea 
protejării mustului în crama gravitațională) și atenția la depozitarea 
lor în timpul învechirii (menținerea temperaturilor constante optime 
și a umidității necesare pentru obținerea vinurilor rafinate) stabilește 
relația dintre tehnologie și arhitectură prin edificarea unei crame etajate 
cu încadrare în relief, reprezentând o metamorfoză a complexului 
de vinificație. Această transformare este ilustrată în arhitectura 
contemporană printr-o serie de vinării, structura cărora este alcătuită 
din două, trei sau mai multe niveluri.
Cramele construite pe relief au devenit în prezent cele mai des utilizate 
în ramura vinicolă, în pofida dificultăților în proiectarea pe pante și 
construcția lor ulterioară. Un aspect important îl reprezintă schema de 
sistematizare spațială a clădirilor și amplasarea acestora în raport cu 
nivelul solului. Cercetarea soluțiilor existente evidențiază două tipuri 
de astfel de scheme: primul presupune edificarea unei clădiri la sol cu 
utilizarea spațiului subteran, al doilea – integrarea parțială sau totală 
a clădirii în relief. Prin amplasarea clădirii pe pantă este determinată 
trecerea de la un proiect-tip la unul individualizat conformat unui anumit 
loc de așezare a acesteia, obținând pe lângă avantajele tehnologice 
și o diversitate arhitecturală datorită caracteristicilor terenului. Relieful 
neuniform poate fi o sursă de inspirație care duce la crearea unei 
arhitecturi relevante. În același timp, amplasamentul reușit al clădirii, 
luând în considerare caracteristicile zonei, va face, la rândul său, situl 
unic.
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Поясные украшения как образец культурных интерферен-
ций на юге Европы

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356237
Светлана БЕЛЯЕВА, Елена ФИАЛКО

Особое место в костюме народов Евразии принадлежит поясу, 
конструктивные и декоративные детали которого отражают соци-
альную и возрастную принадлежность, влияния и взаимовлияния 
различных этносов во времени и пространстве. Важной и инфор-
мативной деталью пояса являются пряжки, различающиеся по 
форме и материалу, системе крепления, орнаментации. 
Археологические и этнографические исследования последних 
десятилетий позволили выявить целый пласт материальной и 
духовной культуры этносов, близких по своему региональному 
расположению, происхождению и цивилизационному развитию, 
и одновременно достаточно отдаленных друг от друга в истори-
ческом процессе. Вместе с тем  они обнаруживают общие черты 
поясного набора, генезис которого еще не до конца исследован 
и ясен. Речь идет о пряжках-пафтах, хорошо известных в Балка-
но-Карпатском регионе по археологическим находкам в памятни-
ках XIV–XVII вв. и сохранившихся в костюме жителей региона до 
XX столетия включительно. Вторым крупным регионом распро-
странения подобного вида пряжек с чертами, близкими вышеу-
казанным, и одновременно отличными от них, но сохраняющими 
общий видовой признак (пряжка-пафта), является обширное про-
странство тюркских народов Поволжья, Малой Азии и Северного 
Причерноморья, в том числе Крыма. Соответственно, и Молдо-
ва, и юг Украины входят в территорию распространения этого 
вида застежек пояса, коллекции которых представлены в музе-
ях и археологических фондохранилищах обеих стран. Типоло-
гия пряжек-пафт, разработанная молдавскими исследователями 
и дополненная исследованиями последних лет, сравнительный 
анализ археологических материалов Татарстана, юга Украины, 
Турции, а также обращение к этнографическому материалу му-
зейных фондов позволяет уточнить особенности отдельных реги-
ональных групп и культурные интерференции в целом.
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Опыт исследования межкультурных связей в китайской                  
и еврейской художественной традиции: мотив трех зайцев в круге 

в росписях пещер Дуньхуана и синагог Восточной Европы
DOI: 10.6084/m9.figshare.12356246

Евгений КОТЛЯР, Минь ВАН
Изображения трех зайцев, бегущих по кругу, уши которых создают 
равносторонний треугольник, встречаются в различных религиозных 
культурах издревле. Древнейшие примеры изображений этого моти-
ва относятся к буддистской иконографии и найдены на фресках ки-
тайского монастыря Дуньхуан. Они украшали центры потолков сем-
надцати пещер этого комплекса, созданных в эпоху династий Суй 
(581–618) и Тан (618–907). Этот мотив, помещенный в центр лотоса, 
венчал всю систему росписей храма, что перекликалось с сансарой 
и символизировало бессмертие, бесконечность, цикличность и реин-
карнацию души, а образованный ушами треугольник –  триединство 
неба, земли и человека. Торгово-экономический взаимообмен и Ве-
ликий шелковый путь, который шел через Дуньхуан, способствовал 
межкультурным связям, в результате чего мотив трех зайцев в круге 
переместился в искусство других религиозно-философских культур, 
таких как ислам (солярная символика), христианство (семантика 
Троицы) и иудаизм. В еврейское искусство данный мотив пришел 
из западноевропейской традиции в XVII в. и широко использовался, 
в том числе в росписях синагог. В ряде случаев его также помеща-
ли в центр свода как верховный символ, что пересекалось с китай-
ской традицией и отличалось от ислама (декоративно-прикладное 
искусство) и католицизма (резной декор на фасадах). Образ зайца 
в иудаизме связывался с богобоязненностью, благочестием и про-
ворностью в служении Всевышнему, а сами зайцы символизировали 
евреев, гонимых в Европе. Мотив трех зайцев в круге олицетворял 
трех Праотцов, библейских патриархов Авраама, Ицхака и Якова, а 
также движение евреев к мессианскому времени. Преемственность 
культурных традиций способствовала транспонированию этого мо-
тива из визуального словаря одной конфессии в другую. Сравнение 
столь отдаленных во времени и пространстве культур, как буддизм 
и иудаизм, позволяет понять механизмы адаптации общего симво-
ла к особенностям их вероучений и традиций, увидеть их смыслы в 
новом свете.
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Архитектурные и конструктивные признаки датировки 
Бендерского оборонительного комплекса XVI–XVIII вв.

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356255
Андрей КРАСНОЖОН

Совокупность данных историко-архитектурного анализа Бендерского 
фортификационного комплекса позволяет выстроить следующую схему 
его строительной периодизации:
1. В 1538 г. турками возведен каменный замок («цитадель», «Верхняя 
крепость»).
2. Июль-август 1584 г. – выполнены работы по усилению воротной баш-
ни цитадели, завершено строительство опоясывающего рва с башнями 
№ 9, № 10, № 13; сооружена Нижняя крепость с тремя башнями: № 11, 
№ 12 и угловой в юго-восточном углу.
3. В 1705–1707 гг. – строительство бастионного фронта по внешнему 
периметру старых укреплений. Построены Табацкие ворота и двухъя-
русный пандус к Днестру. Причиной появления первого в Северо-Запад-
ном Причерноморье бастионного фронта могло стать восстание татар в 
Буджаке 1701–1703 гг. Оно настолько напугало Стамбул, что дало повод 
задуматься об организации обороны мятежного региона.
4. С октября 1793 г. по август 1795 г. осуществлена модернизация крепо-
сти под руководством французского инженера Ф. Кауффера. Выполнен 
ремонт каменной одежды эскарпа внешнего рва. Построены потерны 
№ 3, 5, 6, 11 и смежные лестницы в контрэскарпах. Устроен прикрытый 
путь с внешней стороны рва и гласиса. Снесены каменные брустверы 
по периметру бастионного фронта. Сооружены куртины между полуба-
стионом № 9 и так называемыми Григорьевскими воротами. Построен 
редан на верхней береговой террасе между Верхней и Нижней крепо-
стями (1794/95). На нижней береговой террасе возведен гласис с капо-
ниром для защиты речной переправы.
Бастионный фронт Бендер в целом относится к типичным образцам за-
падноевропейской фортификации своего времени. Одним из основных 
его недостатков было использование единственной линии обороны с 
прямым фронтом, без теналей и изломов куртин, без вынесенных за 
гласис люнетов, демилюн, кронверков и т. п. Вероятно, по мнению ос-
манской власти, подобный уровень обороны Бендер вполне соответ-
ствовал той степени военной угрозы, которая сложилась в регионе в 
начале XVIII в.
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Значимость реставрации фасадов дома Руссова в Одессе
DOI: 10.6084/m9.figshare.12356267

Юрий ПИСЬМАК
27 декабря 2019 г. в Одессе состоялась торжественная церемо-
ния открытия отреставрированных фасадов шедевра архитек-
туры – дома Руссова. Воссозданию пластического декора пред-
шествовало укрепление конструкций здания. Реставрационные 
работы осуществлялись на протяжении полутора лет (с середи-
ны 2017 г.) и обошлись бюджету города в 149 000 000 грн (около 
$ 6 000 000). Реставрация проводилась киевской фирмой «Укр-
спецпроект». Весомый вклад в осуществление проекта внесли 
ученые и специалисты Одесской государственной академии 
строительства и архитектуры. Приятно осознавать, что и научное 
исследование «Морфологические, композиционные и стилисти-
ческие особенности памятника архитектуры…», выполненное ав-
тором этих строк под руководством академика, д. т. н., проф. В. А. 
Лисенко в июле 2006 г., было использовано при разработке и осу-
ществлении проекта реставрации этого шедевра архитектуры. 
Реставрация дома Руссова, одного из красивейших зданий-па-
мятников исторического центра Одессы, является величествен-
ным свершением и реставраторов, и городских властей, и всех 
неравнодушных одесситов, которые мечтали о его возрождении. 
Создатели дома Руссова – архитекторы В. И. Шмидт и Л. М. Чер-
нигов. Значение экстерьера здания (возведенного в последние 
годы XIX в.) как величественной и роскошной декорации, на фоне 
которой ежедневно развертывается действие жизни историче-
ского центра, усиливается именно его открытостью взглядам с 
разных точек (благодаря выходу на главную площадь города – 
его сакральный центр). В архитектуре здания не обошлось без 
влияний «архитектурной моды», «законодательницей» которой 
на протяжении большей части XIX в. была Великобритания. В 
1890-е гг. возрождение барокко захватило Англию. Об этом писал 
известный историк архитектуры П. Томпсон. Он идентифицирует 
этот стиль как «высокий викторианский». Но в более широком 
понимании – это необарокко (одно из финальных стилистических 
направлений историзма). Дом Руссова – часть величественного 
архитектурного ансамбля Соборной площади.
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Типы символов в традиционной жилой архитектуре буджакского 
региона

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356276
Оксана РОМАНОВА

Проводя анализ архитектурно-художественной ценности жилой истори-
ческой застройки провинциальных городов, поселков городского типа 
(пгт) и сельских поселений буджакского региона (Одесской области, 
Украина), необходимо отметить, что формирование объектов и их ком-
позиционное построение, стилистические характеристики и символика 
архитектурного декора тесно связаны с влиянием древних традиций. 
Роль символических аспектов в теории традиционной архитектуры до-
статочно велика и всегда напрямую зависела, прежде всего, от природ-
ных факторов. Образ дома в представлении народных мастеров – ми-
ни-модель Вселенной с отображением действия законов природы, а его 
декор, в частности, несет определенную идейно-смысловую нагрузку. 
Границы данного исследования охватывают Арцизский, Татарбунарский 
и Саратский районы Одесской области. На основе фотоматериалов ав-
тора, датируемых 2015–2018 гг., был выявлен и проанализирован ряд 
декоративно-художественных средств выразительности жилых зданий, 
а также их усадеб. Количество объектов, выбранных для рассмотрения, 
превышает 100.
Символы, выявленные в традиционной архитектуре данного региона, 
были сгруппированы в три отдельных комплекса: 1) символы мирозда-
ния; 2) символы плодородия; 3) статусные символы. К первому комплек-
су можно отнести мировое древо и первоэлементы мира – взаимосвя-
занные между собой символы природных стихий (солнца, воды, земли, 
воздуха). Второй комплекс объединяет семена и ростки, пшеницу и вино-
град, цветы, гирлянды из цветов и фруктов, вазоны с цветами и фрукта-
ми. Третий комплекс включает в себя геральдическую лилию и картуши 
с инициалами владельца дома и датой возведения объекта. Интересно 
сравнить данные комплексы по разнообразию способов геометриче-
ского построения и характеру орнаментальных мотивов. Рассмотрение 
орнаментально-плаcтического декора, фигурной резьбы, художествен-
ной росписи и ковки позволяет не только выделить определенные типы 
символов в традиционной архитектуре буджакского региона, но и сфор-
мулировать теоретические принципы их размещения.
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Белорус В. Ф. Окушко – основатель художественной школы 
Бессарабии

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356282
Василий САКОВИЧ

Исторически Бессарабия – это полиэтничный регион, в развитие кото-
рого внесли свой вклад представители различных этносов. Одним из 
них является Владимир Фульгентьевич Окушко – известный художник, 
родившийся 7 февраля 1862 г. в г. Ошмяны Гродненской губернии. Вло-
женные им усилия и полученные результаты заслуживают того, чтобы 
посвятить ему отдельное исследование.
По окончании реального училища в г. Вильно (1880) он поступил в Пе-
тербургскую академию художеств. В 1897 г. по приглашению Городской 
управы и Дирекции народных училищ г. Кишинева В. Ф. Окушко возгла-
вил рисовальную школу, став ее директором. Под его руководством она 
стала одним из лучших художественных учебных заведений России и в 
1918 г. была реорганизована в художественное училище. Рисовальная 
школа дала хорошую базу для дальнейшего художественного образо-
вания многим бессарабским художникам, среди которых: А. Плэмэдялэ 
– блестяще выдержал конкурс в Московское училище живописи и вая-
ния; П. Ваксман – успешно поступил в Академию художеств в Париже; 
П. Шиллинговский – стал видным советским графиком, профессором 
Академии художеств; А. Бразер – скульптор, директор Минского худо-
жественного училища; В. Нестеров – председатель Союза художников 
Одессы и др. Ученики всегда с благодарностью вспоминали своего Учи-
теля. 
Работа в школе требовала много времени и сил, но он продолжал за-
ниматься творческой деятельностью. Среди наиболее известных его 
картин: «Ожидание», «Прогулка», «Пахота», «Волы на дороге». На его 
многочисленных этюдах изображены прекрасные пейзажи Днестра, 
холмы Сорок, ущелья Рэута, низовья Днестра.  
Усилия В. Ф. Окушко по достоинству были оценены высокими государ-
ственными наградами – орденом Святого Станислава III степени (1907), 
орденом Святой Анны III степени (1913).  Собранные нами сведения 
позволяют говорить о том, что В. Ф. Окушко по праву считается осно-
вателем художественной школы Бессарабии и является одним из наи-
более выдающихся белорусов, оставивших заметный след в культуре и 
искусстве Молдовы.
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ARTE AUDIOVIZUALE/AUDIOVIZUAL ARTS

Lucrarea Tatăl nostru de Ghenadie Ciobanu: particularități 
structurale și compoziționale 

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356288
Svetlana BADRAJAN

Tematica rugăciunii din serviciul ortodox – Tatăl nostru, a fost 
valorificată de mai mulți compozitori din Republica Moldova, precum 
Vl. Ciolac, T. Chiriac, C. Rusnac, Gh. Ciobanu, fiecare trecând-o prin 
sistemul propriu de înțelegere și simțire.
În cultul ortodoxă rugăciunea Tatăl nostru este interpretată de cor 
în diferite componențe atât mixt, cât și de voci egale (bărbați sau 
femei). Astfel, compozitorii enumerați au avut libertatea de a alege 
acea componență a corului, care să corespundă concepției ideatice 
pe care au dorit să o exprime. Mai aproape de limbajul canonic atât 
după modul de interpretare, cât și structura intonațională sunt lucrările 
lui   T. Chiriac, C. Rusnac și Gh. Ciobanu. Toate sunt scrise pentru  
cor mixt a cappella, fiind interpretate pentru prima dată în sălile de 
concert, dar pot fi prezente și în cadrul serviciului divin ortodox. 
Lucrarea Tatăl nostru de Gh. Ciobanu a fost compusă în anul 1994 
și interpretată în primă audiție de Capela corală Doina. În această 
lucrare se îmbină elementul bizantin și tehnica componistică modernă 
cu aplicarea procedeului Sprehstimme, menit, după concepția 
compozitorului, să etaleze maniera de interpretare parlando. Prezența 
Sprehstimme în limbajul muzical al lucrării poate fi explicată și prin 
faptul că, aceasta reflectă modalitatea de interpretare și „rostită” a 
rugăciunii Tatăl nostru în bisericile creștine ortodoxe. Astfel, în lucrarea 
lui Gh. Ciobanu se produce o îmbinare armonioasă, firească a celor 
două stiluri de interpretare a rugăciunii în serviciile divine ortodoxe din 
întreg spațiu românesc: cântată și rostită. 
Tatăl nostru pentru cor a cappella de Ghenadie Ciobanu, chiar 
dacă este o lucrare de mici dimensiuni, poartă în sine o încărcătură 
emoțională concentrată și profundă. Sacru și profanul se împletesc 
armonios în această creație la nivelul conținutului poetic și al limbajului 
muzical.
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Metamorfoze ale identității în cultura media
DOI: 10.6084/m9.figshare.12356297

Alexandru BOHANȚOV
Noțiunea de identitate implică o multitudine de conotații, fiind 
abordată de filosofie, psihologie, antropologie, psihologia socială, 
mediologie etc. Altfel zis, acest concept polisemantic este foarte dificil 
de circumscris unui domeniu științific anume și se constituie într-un 
sistem întreg de reprezentări prin intermediul căruia un actor social 
(individual sau colectiv) își construiește propria istorie, articulându-și 
mai mult sau mai puțin propriul destin. 
Dacă ar fi să analizăm identitatea din perspectivă diacronică, am 
vedea că în societățile tradiționale identitatea individului era una 
stabilă, fiind predeterminată în bună măsură de un rol social aproape 
invariabil. În timpurile moderne, conștiința de sine a individului îl face 
să înțeleagă caracterul de construct al identității, faptul că ea poate fi 
modificată/ajustată în sensul dorit prin acte de voință. Nu întâmplător, 
modernitatea se rezumă la un necontenit proces de răsturnare și 
reînnoire a vechilor valori culturale. 
Odată cu nașterea societății mediatice și de consum, problema 
identității este pusă într-o legătură tot mai strânsă cu stilul de viață, 
cu procesul de creare a unei imagini favorabile, la făurirea căreia rolul 
mass-media este unul covârșitor. Totodată, în perioada postmodernă 
se produce o fragmentare a personalității. Starea de incertitudine 
privind viitorul îl determină pe individul postmodern să-și canalizeze 
resursele spre experiența concretă a vieții cotidiene, trăită la modul 
intens – Aici și Acum. Valențele semantice ale conceptului de imagine 
s-au diversificat. Actualmente, noțiunea respectivă desemnează 
un artefact mediatic menit mai degrabă să atragă publicul decât să 
reproducă realitatea propriu-zisă. Sloganul relevant al timpului nostru 
a devenit „sunt văzut, deci exist”. În plus, noțiunea de identitate nu 
mai trimite la o realitate integră, ci la una defragmentată, dar abil 
construită. 
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Orchestra „Folclor”: de la aspirații folclorice la angajamente 
identitare în modernitate

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356303
Vasile CHIȘELIȚĂ

Autorul își propune să fundamenteze necesitatea lărgirii cadrului 
epistemologic al cercetării istoriei evoluției orchestrei populare 
profesioniste „Folclor” (fondată în 1967, Compania de Tele-
Radiodifuziune a RSS Moldovenești, dirijor Dumitru Blajinu) în contextul 
hegemonic bipolar, contrastant și dinamic, configurat de tensiunea 
dintre tendințele neoromantice cvasi liberale a artelor reprezentației și 
presiunea conservatoare a ideologiei statale comuniste din deceniile 
șase-opt ale secolului XX. Examinarea raporturilor de cauzalitate a 
artelor memoriale cu timpul, modernitatea și puterea politică invită 
cercetătorul să observe și să decodifice mecanismul mutațiilor de 
paradigmă, deosebit de emblematice în procesul preluării, recreării, 
reactualizării, transformării și valorificării moștenirii muzicale orale 
în repertoriul orchestrei „Folclor”. Se constată, că cheile concepțiilor 
folcloristice arhaizante privind transmisia exclusiv orală, colectivitatea, 
conservatorismul, ruralitatea, regionalismul, etnicitatea și caracterul 
național al creației folclorice nu mai sunt operaționale în cunoașterea 
realităților socioculturale moderne, criptate în repertoriul orchestrelor 
populare.  
Încercăm să punem în valoare importanța și legitimitatea unor noi 
concepte în analiza artelor populare contemporane de reprezentație 
folclorică. Referindu-ne la specificul formării repertoriului orchestrei 
„Folclor”, evidențiem rolul noțiunilor de dinamism cultural, transformare, 
reactualizare, schimbare, profesionalizare, instituționalizare, 
standardizare, academizare, re-canonizare, simbioză, model 
european și erudiție lăutărească, tradiție scrisă și transmisie orală, 
muzică neo-tradițională, „rețele sociale” de producție, diseminare, 
control ideologic și propagandă mediatică. Traiectul discursului 
tinde să dezvăluie modul, în care aspirațiile estetice folclorice ale 
colectivului, conotate în însăși titulatura sa, s-au transformat în 
angajamente culturale identitare, realizate în structura tematică, 
ideatică și stilistică a genurilor din repertoriu.
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Istoria unui cântec școlar românesc compus de Macarie 
Ieromonahul: Cântarea dimineții

DOI: 10.6084/m9.figshare.12366434
 

Alexandru-Ionuț CRUCERU
„Cântarea dimineții” poate fi considerat unul dintre cele mai cunoscute 
și apreciate cântece românești prezente la ceremoniile școlare și alte 
evenimente publice, desfășurate pe parcursul secolului al XIX-lea. 
De asemenea, se află printre cele mai frecvente partituri regăsite în 
manuscrisele și publicațiile muzicale neobizantine. Poezia a fost creată 
în 1822 de Ion Heliade Rădulescu, însă prima sa versiune muzicală a 
fost compusă de Macarie Ieromonahul în jurul anului 1825, pe glasul 
al optulea („makam Nihavend”). Datorită background-ului său muzical 
„exotic”, în anii următori, „Cântarea dimineții” a fost interzisă de noua 
guvernare rusească și scoasă în afara școlilor publice românești. 
Ca urmare a politicilor de occidentalizare, în urma Regulamentului 
Organic (1831), versiunea lui Macarie a fost înlocuită cu o compoziție 
armonică pentru două voci. Cu toate acestea, melodia originală a fost 
revalorificată mai târziu de Anton Pann, care a devenit astfel cel dintâi 
care a publicat cântecul în 1848. Prezenta comunicare își propune 
să discute evoluția „Cântării dimineții”, de la începuturile sale până în 
secolul XX, luând în considerare variațiile estetice - ilustrate în unele 
manuscrise găzduite de Biblioteca Academiei Române -, precum și 
contextul istoric și politic.
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Referințe verticale în cântarea religioasă de resursă bizantină
DOI: 10.6084/m9.figshare.12356315

Violina GALAICU
Muzica de cult bizantină, artă prin excelență monodică, țesută doar 
din raporturi de succesivitate, nu s-a putut dispensa de efectele 
spațializării și ale concomitenței fonice.
Mai mulți factori și-au dat concursul pentru ca melosul de resursă 
bizantină să se sustragă liniarității stricte și să-și adjudece – cu prinos 
pentru paleta lui expresivă – o serie de referințe verticale. Încercând 
o catalogare a acestor factori, realizăm că ei sunt, în parte, de ordin 
exterior (acea tradiție a vehiculării cântării liturgice răsăritene pe care o 
numim semioralitate/oralitate funciară, particularitățile de interpretare 
a melosului vizat: în grup vocal compact, în grup vocal cu detașarea 
solistului, în manieră responsorială, în manieră antifonică), în parte – 
de ordin interior, rezultând din principiile componistice acreditate de 
sistemul stilistic de care ne ocupăm (variația, improvizația, în strânsă 
legătură cu acestea – ornamentarea, acompaniamentul cu ison).
Deși se lasă decantați teoretic, în practică toți factorii enumerați 
acționează ca un mănunchi sinergetic de circumstanțe care se 
potențează reciproc.
Cea mai vizibilă referință verticală în muzica de cult bizantină este, 
desigur, acompaniamentul cu ison. Isonul (în limba greacă „isos” 
înseamnă egal, uniform, nivelat) desemnează vocea care însoțește 
firul melodic (în idiomurile stihiraric și papadic) printr-un sunet prelung 
ținut pe treapta întâia sau a cincea a modului (sau pe ambele simultan) 
și sonorizat, de regulă, cu vocala „a”. Folosit cu știință și îndemânare, 
isonul se arată a fi un mijloc de expresie de maxim randament; 
ciocnirea pe verticală a sunetelor melodiei cu sunetul/sunetele 
pedalei „dezvelește” substratul armoniei modale latente, adaugă 
discursului elemente de eterofonie și polifonie (și odată cu acestea, 
irizări coloristice savuroase), oferă celor interesați (compozitorilor) 
sugestii de proliferare multivocală a cântării monodice.  



CONFERINŢA ȘTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ 
PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE (ediția a XII-a)

54

Masca personajului teatral – identitate și identificare
DOI: 10.6084/m9.figshare.12356324

Ana GHILAȘ
De la obiect ritualic și magic, masca a devenit, pe parcursul 
istoriei civilizației, un element teatral în modul de realizare a artei 
spectacolului. Totodată și în alte arte masca exprimă identitatea 
autorului, a personajului artistic prin conceptele psihanalitice jungiene 
– arhetipurile persona și umbra, dar și semnificații ale identificării ei 
de către receptor. 
Obiectivul principal al demersului îl constituie evidențierea specificului 
măștii ca identitate a personajului și formele pe care le ia în cadrul 
acțiunii dramatice: individuală, psihologică, socială, culturală ș.a., 
în funcție de viziunea personalității creatoare și de aspectele 
socioculturale ale timpului când a fost scrisă lucrarea.  În teatrul lui 
Ion Druță se poate constata rolul spiritual și cel social al măștii, de 
„re-prezentare” a realității sau de exponent al ambivalenței umane la 
nivelul semnificațiilor psihologice ale acțiunilor personajului dramatic. 
Un exemplu este Tudor Mocanu din drama „Doina”, personaj care 
demonstrează conceptele arhetipale persona (masca) și umbra, 
identificarea Sinelui personajului prin întoarcerea la arhetipal într-o 
societate în plină mișcare spre schimbări de valori. Personajul 
druțian se dedublează, în accepția jungiană „dublul” reprezentând 
propria noastră „umbră” care poate exprima partea cea mai 
autentică a personalității. Această identificare a Sinelui se realizează 
prin mijlocirea Doinei ca arhetip cultural, ce implică și identitatea  
națională a personajului. În alt text dramaturgic „Căderea Romei”, 
masca reală, de tip ritualic exprimă nu doar anumite concepții ale 
autorului, ci și schimbările de paradigmă în conștiința socială și în 
cea individuală, cu repercusiuni în formarea identității culturale și 
religioase a personajelor. Or, intrând în contexte noi ale vieții, omul 
suferă anumite crize ale identității, căutând noi identificări ale sale, 
care în arta dramatică sunt realizate artistic și prin intermediul măștii 
ca element al teatralității.
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Identitatea teatrului moldovenesc profesionist de la formarea 
lui până în anii 1950

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356327
Elfrida KOROLIOV

Teatrul profesionist moldovenesc s-a dezvoltat la început în 
concordanță cu tendințele comune ale teatrului sovietic. Funcțiile lui 
constau în educarea estetică și morală a poporului – constructorul 
noii societăți comuniste. În același timp, chiar de la început în teatrul 
moldovenesc profesionist se pot constata anumite trăsături specifice. 
În comparație cu teatrele din alte republici sovietice, el s-a format 
ulterior și acest fapt explică, în mare măsură, continuitatea dezvoltării 
teatrului popular, a artei tradiționale muzicale și coregrafice în 
spectacolele montate.
Printre spectacolele semnificative ale teatrului moldovenesc poate 
fi numit spectacolul eroic-romantic „Haiducii”, montat în 1937, cu 
muzică bazată pe melodii folclorice și pe dansuri, care au avut un rol 
anume în evoluția teatrului muzical-dramatic. În aceeași direcție au 
fost montate și spectacolele muzical-dramatice „Fericirea Mărioarei” 
după L. Corneanu și E. Gerken, „Sânzeana și Pepelea” și „Ovidiu” 
de V. Alecsandri, „Buzduganul fermecat” de L. Deleanu, „Dunărea 
zbuciumată” de E. Bucov. Un rol important l-a avut dramaturgia 
clasică națională și cea contemporană: „Soacra cu trei nurori” după 
I. Creangă, „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale, „Lumina” de 
A. Lupan, „Amarul iubirii” de L. Corneanu. Aceste spectacole se 
deosebeau prin identitate națională, civică și culturală. De asemenea, 
erau montate spectacole din dramaturgia universală, cea sovietică: 
„Nunta lui Figaro” de Beaumarchais, „Tartuffe” de J. B. Moliere,           
„O noapte de mai”, „Revizorul” de N. Gogol, „Pentru căminul familial” 
de I. Franco, „Sărăcia nu-i cusur” și „Un post rentabil” de A. Ostrovski, 
„Liubovi Iarovaia” de C. Treniov, „Oamenii ruși” și „Sub castanii din 
Praga” de C. Simonov, „Ruptura” de B. Lavrenev. La baza succesului 
acestor spectacole s-a aflat ideea identității civice și a celei culturale.     
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Belarusian national theater: the search for national identity
DOI: 10.6084/m9.figshare.12356333

Andriej MOSKWIN
The Janka Kupała Belarusian National Theater occupies an important place 
on the theatrical map of Belarus. On December 26, 1991, Belarus was grant-
ed independence as a result of the collapse of the USSR. The new Belar-
usian state began to shape its own policy in various areas of social life, in-
cluding culture. Censorship has disappeared, and theaters have been given 
considerable freedom in choosing their repertoire, specifying the number of 
premieres during the year and the dates of performance. The Ministry of Cul-
ture began to financially support projects aimed at staging Belarusian dra-
maturgy. Independent theater groups were formed. In the process of shaping 
a new cultural policy, the Janka Kupała National Academic Theater was giv-
en the opportunity to play one of the leading roles. In 1991, Walery Rajeuski 
becomes the leader and begins to set the group’s repertoire policy. He held 
this post for eighteen years - until January 2009. From February 2009, the 
director of the theater is Mikałaj Pinihin. Each of these artists had different 
views on the development of the theater. W. Rajeuski emphasized the myth 
of Belarus and of the past. It is worth remembering that the political situation 
was positive for this process.
Pinihina was aware that after the collapse of the USSR, the time had come 
to focus on identity issues, on relations with neighbors and on the place of 
Belarus in the region, as well as on the rich cultural heritage of previous eras, 
including the Grand Duchy of Lithuania. Later, Belarus would finally find its 
own place on the cultural map of Europe. That is why M. Pinihina, as artistic 
director, was less interested in native historical dramaturgy, which at the turn 
of the 20th and 21st centuries created a myth about the history of Belarus 
and its heroes. Now, in the second decade of the 21st century, the time has 
come to give up mythology and focus on the real facts and problems of the 
past. Myth could be a document in various forms - a literary work about 
the world-famous Romantic era („Pan Tadeusz” A. Mickiewicz), an authentic 
theater of the Baroque era from the mid-eighteenth century („Kidnapping 
Europe” by F. U. Radziwiłł), a phenomenon of popular culture from the 20-30 
years of the 20th century („Miasteczkowy kabaret”) or East Slavic folklore 
in various forms (dances, songs, rituals, magic - Gogol’s „Christmas Eve”). 
Each of these four elements is important and aims at reminding us of a rich 
legacy. What theater does, shows us that it has not been lost, it is still alive 
and requires observation, investigation and use.
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Primele filme autohtone dedicate unor personalități remarcabile
DOI: 10.6084/m9.figshare.12356339

Dumitru OLĂRESCU
Sursele bibliografice, filmografiile și spectacologiile lumii demonstrează 
frecvența literaturii biografice, a memoriilor, a spectacolelor și a 
filmelor, consacrate personalităților exponențiale din cele mai diverse 
domenii ale vieții.
Din perspectiva psihologică acest fenomen poate fi motivat prin faptul 
că omul, regăsindu-se într-un erou biografic, trăiește, fie temporar, 
într-un alter ego, care îi favorizează anumite iluzii, idealuri, efecte 
purificatorii. De aceea toate filmografiile lumii conțin numeroase filme 
documentare și de ficțiune dedicate personalităților notorii.
La studioul „Moldova-film” galeria de filme istorico-biografice a fost 
inaugurată în 1961 cu filmul Legendarul comandant de armată 
(regizor Alexandr Litvin) - un elogiu dedicat lui Grigori Kotovski.
Apoi au urmat trei filme despre unii militanți ai mișcării comuniste 
ilegale din Basarabia și România: Piedestalul (regizor Feodor 
Bocănescu) despre Pavel Tkacenko, Dosarul Elenei Sârbu (regizor 
Vsevolod Egorov) și Curierul de partid (regizor Olga Ulițki), dedicat 
Tamarei Kruciok. Toate aceste lucrări sunt concepute într-o tonalitate 
ridicată și gratuit elogioasă.
În contextul timpurilor respective a prezentat interes lansarea pe 
ecrane a două filme istorico-biografice Iona Iakir (regizor Olga Ulițki) 
și Comandantul de armată de rangul întâi (regizor Boris Vieru), 
consacrate destinelor dramatice ale pământenilor noștri, eroilor 
Primului Război Mondial, comandanților de armată, Ion Iakir și Ivan 
Fedko, ambii executați din ordinul lui Stalin.
Dacă facem o anumită abstracție de ideologizarea, uneori excesivă, 
a acestor filme, putem aprecia funcțiile lor cognitive, istorice și 
cea de conservare a imaginii martorilor vii, a cadrelor de cronică 
cinematografică cu evenimente importante din destinul civilizației 
noastre.
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Reconsiderarea ponderii neoromantismului în devenirea celei 
de-a șaptea arte

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356342
Ana-Maria PLĂMĂDEALĂ

Obiectivul ambițios al demersului țintește reabilitarea unuia dintre 
cele mai relevante curente cinematografice în valențele sale estetico-
filosofice și socio-psihologice de un randament de excepție. Astfel, 
mesajul cultural ține de necesitatea restabilirii în drepturi istorice a 
orientării artistice pe cât de influente, pe atât de inexplicabil ignorate 
în filmologia universală.
Or, reexaminarea desfășurării în timp a fenomenului cinematografic, 
prin spectrul nou, s-a soldat cu descoperirea prezenței imanente a 
filosofiei lumii și a rostului existenței umane de filiație neoromantică 
în toate curentele atestate: expresionismul german, avangarda 
franceză, romantismul revoluționar, neorealismul, noul val francez, 
psihanaliza în film.
Apogeul consolidării virtuților neoromantice se înscrie în fenomenul 
”renașterii etnice” a culturilor est-europene din mijlocul secolului XX. 
Anume în arta cinematografică s-a semnalat o mutație ideatico-estetică 
de filiație mitocentristă, demonstrând orizonturi inedite ale cunoașterii 
cinematografice. Revalorificarea miturilor ontice ale romantismului 
clasic – mitul eternei reîntoarceri și mitul visului romantic a avut o 
rezonanță nepremeditată chiar și în tendințele aparent antiromantice 
ale filmului universal al ultimilor decenii a secolului XX. Un ultim 
argument în favoarea validității curentului anonim ar fi conștientizarea 
dimensiunii neoromantice al discursului cinematografic ai monștrilor 
sacri din toate epocile de referință.
Constatăm în concluzie omniprezența acestei orientări, ceea ce se 
explică prin singularitatea viziunilor antropologocentriste și mesajelor 
cathartice, ce țin de tainele sufletului uman, de nemărginirea 
visului și splendorilor imaginației, ceea ce dezvăluie o consonanță 
impresionantă cu misiunea și funcțiile ce stau la originea artei. Iată 
de ce nu ne limităm la lansarea ideii reintegrării neoromantismului 
în palmaresul altor curente, ci îndrăznim să-l promovăm în ipostaza 
de metacurent, care prin valențele mântuitoare veghează deopotrivă 
omenirea și cultura.
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Dansul tradițional, folcloric (popular) și academic: probleme de 
actualitate și de cercetare a trăsăturilor caracteristice culturii 

Republicii Moldova
DOI: 10.6084/m9.figshare.12356357

Svetlana TALPĂ
Schimbările majore din secolele XIX–XX, dialogul cultural european 
și globalizarea din perioada de tranziție post-sovietică (răspântia 
secolelor XX–XXI) impun o revizuire critică și o modernizare 
a aparatului teoretic și metodologic al etnocoreologiei. Studiul 
argumentează necesitatea actualizării conceptelor despre dansul 
popular „dansul folcloric” dansul tradițional, în scopul ajustării metodei 
de cercetare la noile realități socioculturale.
Coregrafia tradițională cristalizată pe parcursul timpului s-a dezvoltat 
și îmbogățit prin contribuția mai multor generații de dansatori pasionați, 
fiecare aducându-și contribuția la cultivarea gustului poporului, 
exprimat prin forme artistice situate în vârful ierarhic al valorilor.
În contextul multiplelor aculturații, care își revendică diverse roluri 
în cultura noastră, este foarte util și oportun să abordăm domeniul 
dansului tradițional, pentru a-l face mai relevant, prezentându-l în 
deplinătatea valorilor sale. Uzul figurat și deformarea mișcărilor 
dansului folcloric de către unii coregrafi sau dansatori din Republica 
Moldova creează confuzii și dificultăți suplimentare în abordarea 
științifică a etnocoreologiei, iar atenția exagerat de mare acordată 
dansului academic, aduce un prejudiciu enorm dansului autentic.
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Universul crengian: abordări cinematografice 
DOI: 10.6084/m9.figshare.12356366

Violeta TIPA
Ion Creangă este unul dintre marii clasici ai literaturii noastre, opera 
căruia a fost și rămâne a fi izvor de inspirație pentru creatorii de arte 
audiovizuale. Regizorii de teatru și film din spațiul românesc mereu 
revin la creația scriitorului, redescoperind în ea noi și noi aspecte, 
inerente timpurilor noastre. 
Universul operei crengiene pe cât e de spectacular, pe atât și de 
dificil pentru a fi surprins în complexitatea sa. E mai mult o piatră 
de încercare pentru regizori. Nu mulți au curajul de a intra într-o 
competiție spirituală cu neîntrecutul povestitor. Totuși, pe parcursul 
anilor au fost create cca 30 de pelicule de ficțiune și de animație 
de către cineaștii din spațiul românesc. Atât poveștile inspirate, cât 
și Amintirile din copilărie au stat la baza mai multor ecranizări și 
interpretări ale regizorilor din România și Republica Moldova. 
Ne propunem să urmărim în mod cronologic apariția peliculelor 
cinematografice, create pe parcursul anilor de cineaștii români și 
moldoveni, începând de la primele experimente în domeniul filmului 
de animație ale lui Aurel Petrescu (Capra cu trei iezi, 1946) și a lui Ion 
Popescu-Gopo (Punguța cu doi bani, 1949) până la ultimele creații, 
precum scurtmetrajul jucat Capra cu trei iezi (2019) în regia lui Victor 
Canache. De menționat că aceste povești și Amintirile din copilărie 
au suscitat cea mai mare atenție din partea regizorilor de film. Astfel, 
cele mai multe interpretări până în prezent a cunoscut capodopera sa 
cu patru filme de ficțiune și trei desene animate, precum și povestea 
Punguța cu doi bani: șase filme de animație și unul de ficțiune. 
Amintim că și Emil Loteanu își începe cariera în cinematografie cu 
scurtmetrajul A fost odată un băiat (1960) inspirat din Amintirile din 
copilărie a lui Creangă.
Anume anii ̓ 60 ai secolului trecut au fost cei mai rodnici în valorificarea 
operei de către cineaști. Iar, primele filme de animație cu păpuși, 
realizate de Anton Mater, Capra cu trei iezi (1968) și Punguța cu doi 
bani (1969) au deschis calea în lumea animației moldovenești.
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ETNOLOGIE: PROBLEME GENERALE ȘI ABORDĂRI 
INTERDISCIPLINARE / ETHNOLOGY: GENERAL PROBLEMS 

AND INTERDISCIPLINARY APPROACHES

Stare de spirit și fobii pe timp de ciumă: aspecte istorice           
și etnopsihologice

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356378
Valentin ARAPU

Impactul psihologic al ciumei asupra oamenilor era marcat de 
scoaterea în evidență a egoismului care făcea din om o fiară, iar 
gândul principal al omului devine mântuirea vieții sale. Ciuma Neagră 
și-a lăsat amprenta asupra valorilor morale ale societății, legăturile de 
sânge nu mai aveau preț; părinții nu voiau să știe de copii, copiii nu se 
gândeau la părinți, frații fugeau de surori și surorile lăsau în baltă pe 
frații lor, dacă puteau prin asta să scape de primejdie. 
În timpul Ciumei lui Iustinian (541-542) molima era însoțită pretutindeni 
de foamete, ostașii din armata lui Velisarios erau disperați în cetatea 
Terracina, încercuită de goți, spunându-i comandantului că stomacul 
lipit de cele trebuitoare nu cunoaște rușine, căci foamea, pe cine-l 
cuprinde, îl face să îndure orice; iar când se arată, toate sunt date 
uitării și oamenilor le place orice altă moarte, afară de cea pricinuită 
de dânsa. Extenuarea fizică și subnutriția locuitorilor devine un prilej 
de câștig pentru profitori, astfel, unii oșteni bizantini, cuprinși de pofta 
banilor, mergeau pe timp de noapte și secerau spicele de grâu de pe 
câmpurile din apropiere și le vindeau cu bani mulți romanilor bogați. 
Alți profitori făceau cârnați din catârii pieriți la Roma și îi vindeau pe 
ascuns. Oamenii simpli trăiau cu buruieni, care se găsesc din belșug 
la marginea cetății și înlăuntrul zidului împrejmuitor. Procopius din 
Caesareea aprecia impactul dezastruos al conflagrațiilor prin prisma 
pierderilor umane: pe unii oameni i-a nimicit războiul, iar pe alții boala 
și foametea, cele două însoțitoare ale războiului.
La începutul sec. al XIX-lea în Țările Române elita socială recurgea 
la unele măsuri de prevenire a epidemiilor. Situația oamenilor simpli 
era precară, majoritatea zăceau în ignoranță și sărăcie, erau apatici, 
indiferenți, incapabili la inițiativa apărării individuale. Numeroase 
familii boierești stăteau izolate, închise în case fără a contacta cu 
lumea externă pe durata unor săptămâni întregi.   
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„Ce–i de văzut la Chișinău?” Locuri dragi vs. locuri 
reprezentative din Chișinău în viziunea tinerilor de etnie rusă

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356393
Maria AXENTI

Cercetările urbane acordă atenție sporită spațiului urban. Politicile 
urbane din diverse orașe din lume, la rândul său, tind spre a spori 
simțul de apartenență față de spațiul urban astfel încât un spațiu 
urban impersonal să devină un loc reprezentativ și îndrăgit de 
oameni. Analizând spațiul urban după modelul orașului în trei straturi 
de Sveatoslav Murunov (spațiu fizic, interacțiuni sociale, coduri 
culturale), vom putea observa cum intensitatea interacțiunilor sociale 
creează emoții și sensuri speciale față de un spațiu urban anume și el 
devine un loc special în mentalul orășenilor.
În orașele post-sovietice, inclusiv Chișinău, tinerii au locurile sale 
îndrăgite. Care este mecanismul de formare a emoțiilor față de un 
loc sau altul? Este un loc îndrăgit de un individ sau grup același ca 
și un loc reprezentativ promovat public? Care sunt asemănările și 
diferențele dintre un loc îndrăgit și unul reprezentativ? Când acestea 
coincid și când nu? Interviurile și hărțile mentale create de tinerii 
de etnie rusă (realizate în perioada 2018-2019) răspund la aceste 
întrebări. 
Experiența urbană este cea care determină atașamentul față de 
spațiul urban și cea care face diferența dintre spații îndrăgite și 
spații reprezentative. Experiența, la rândul ei, face parte din activități 
obligatorii și non-obligatorii (după J. Gehl), ceea ce determină și 
gradul de atașament față de spațiu și catalogarea lui drept „drag” sau 
„reprezentativ”. Astfel, studiul de față prezintă care locuri se includ în 
aceste două categorii și analizează cauzele și consecințele acestei 
diferențieri. 
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Features of the vernacular landscape of Ukrainians                    
in the village Ivancha, Orhei district, Moldova 
(according to expeditionary materials of 2019)

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356399
Liubov BOSA, Oleksandr HOLOVKO

The study of features of the vernacular (internal) landscape of the 
Ukrainians of Central Moldova, in particular in the village Ivancha, Or-
hei district, was carried out through the disclosure of the categories 
“landscape”, “place” and “memory”. The following local subjects were 
selected for study: the village Ivancha and the memorable places of the 
Moldovan Codri; the estate of Balioz in the cultural memory of the in-
habitants; traditional life support practices of local Ukrainians; features 
of intercultural communications and issues of self-identification of Ivan-
cha villagers. 
The importance of the local tradition, as a carrier of collective memo-
ry formed in the conditions of Ukrainian-Moldovan intercultural coexis-
tence, is emphasized. Through the analysis of the relationship between 
the local community and the natural conditions of its residence, it be-
came possible to determine the features of folk homebuilding, food pref-
erences and economic practices. Oral-historical narratives and our own 
observations also allowed us to show the formative role of the former 
estate of the landowner K. Balioz in the mental construction of the local 
landscape. At the same time, the location of the village Ivancha in the 
area of Old Orhei also has a significant impact on such construction. Its 
natural and cultural protected landscape has not received the status of 
special protection of UNESCO as a world heritage of humanity in vain. 
The materials of the research also showed that in the conditions of long-
term polyethnic existence, the local community was still able to pre-
serve its own originality. In particular, the essential factors of identity are 
the native language, preserved in everyday life, as well as attempts to 
cherish traditional spiritual culture in modern conditions. The creation 
of public organizations, the activity of the local folklore collective, the 
search of the newest forms for self-presentation, and conscious harmo-
nious intercultural coexistence are important components of the vernac-
ular landscape of Ivancha villagers, but also it is a necessary aspect of 
ethnic identity development of all Ukrainian community of Moldova as 
a whole.
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Particularitățile compoziției tipologice ale basmului folcloric 
al bulgarilor din Moldova și Ucraina (povestea nuvelistică              

și anecdota)
DOI: 10.6084/m9.figshare.12356405

Nadejda CARA
Basmul folcloric al imigranților bulgari din fosta Basarabie (Moldova și 
Ucraina) este prezentat astăzi sub forma unor înregistrări scrise, care 
au ajuns la noi de la sfârșitul secolului al XIX-lea și mijlocul secolului 
XX. Basmele au apărut în două volume – la Sofia (Bulgaria) și la 
Taraclia (Republica Moldova). Analiza preliminară a textelor publicate, 
în conformitate cu metodele moderne de clasificare și tipologie, 
prezintă particularitățile  compoziției acestora, vizând atât conținutul, 
cât și structura lor.
Cercetătorii moderni ai folclorului de basm din Bulgaria disting 
cinci tipuri de povești: povești cu animale, povești magice, povești 
nuvelistice, povești cu zmeul prost.
În clasificarea poveștilor bulgărești, înregistrate în Moldova, sunt 
evidențiate poveștile cu animale, poveștile magice, poveștile 
nuvelistice, poveștile cu zmeul prost, legendele, parabolele, 
repovestirea cântecelor populare, fabulele.
În afara cadrului, care definește tipurile tradiționale distincte, se află 
poveștile nuvelistice, parabolele și anecdotele. Granițele dintre aceste 
tipuri de povești pot fi mobile. De remarcat însă că printre tipurile de 
narațiuni înregistrate (70 de texte) pe primul loc se află anecdotele (17), 
fiind urmate de poveștile nuvelistice (15). Aceste tipuri de texte, prin 
caracteristicile conținutului lor, reflectă cel mai aproape viața cotidiană 
a omului. În ele este clar relevată opoziția dintre bine și rău, dintre ceea 
ce este propriu și străin. Sunt prezentate și trăsături umane concrete 
(minte / prostie, bine / rău, lașitate / curaj, devotament / trădare etc.), 
cu evaluarea lor ascunsă sau vădită. În aceste tipuri de texte, omul 
este centrat pe legile vieții cotidiene, exprimând valorile sale morale. 
Considerăm că predominarea anecdotei și a poveștii nuvelistice în 
folclorul de basm al bulgarilor din Moldova, care locuiesc aici de mai 
bine de 200 de ani, nu este o simplă coincidență, necesitând atenția 
etnologilor, culturologilor și a etnolingviștilor.
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Valorile culturale ale tineretului moldovean: markeri ai erei 
schimbării

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356408
Irina CAUNENCO

Studierea sferei valorice a tineretului în era schimbării face posibilă 
prognozarea unui viitor comun. Chiar și atunci când situația 
materială se schimbă înspre creșterea acesteia, nu are loc o corecție 
instantanee a sferei valorice. Se va observa un decalaj semnificativ 
de timp, deoarece fiecare generație reflectă condițiile prin care a 
trecut tinerețea și copilăria proprie. Scopul studiului a fost cercetarea 
empirică a valorilor culturale ale studenților moldoveni. Pentru a studia 
valorile culturale a fost utilizat chestionarul Schwartz. Eșantionul a 
fost alcătuit din 200 de studenți cu vârsta cuprinsă între 25-29 ani, 
din diferite universități din Chișinău, perioada de studiu: martie-iunie 
2019.
Rezultatele cercetării: Cele mai preferate valori culturale în rândul 
tinerilor moldoveni sunt valorile incluse în blocurile: Apartenență 
(Conservatism), Măiestrie, Armonie, Autonomie intelectuală. Ierarhia 
celor mai preferate valori în rândul tinerilor moldoveni include valori 
care vizează atât păstrarea grupului (Apartenența (Conservatismul)), 
cât și stăpânirea activă a mediului. Valorile cele mai puțin preferate în 
rândul tinerilor moldoveni sunt incluse în blocul Ierarhiei. O dispersie 
mare este dezvăluită la valorile: „Putere”, care implică controlul asupra 
altora, dominare; „Evlavie”, care presupune păstrarea credinței, 
urmarea convingerilor religioase. Se observă o dispersie semnificativă 
la valorile „Viața spirituală”, „Sentimentul de apartenență”.
În prezent, există un proces de conservare atât a valorilor tradiționale, 
precum și consolidarea semnificației valorilor care necesită activitate 
în stăpânirea activă a mediului. Moldovenii consideră că se află la o 
„răscruce culturală”, pe de o parte, economia de piață care necesită 
activitate, iar pe de altă parte, valori tradiționale culturale, ce reprezintă 
un suport de bază în păstrarea identității lor sociale și personale. Este 
important să monitorizăm valorile egalitare, care au încă un caracter 
latent. Este necesar să se creeze condiții pentru tineret, astfel încât 
să își poată realiza rolul de subiect.
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Problema formării valorilor morale în societatea contemporană
DOI: 10.6084/m9.figshare.12356414

Natalia CAUNOVA
Transformările globale au un impact puternic asupra persoanelor cât 
și asupra grupurilor sociale. Incertitudinea și instabilitatea crescândă 
în diverse domenii (economice, politice, sociale etc.) afectează 
funcționarea comunităților etnice, conducând la difuzia și pierderea 
parțială a valorilor tradiționale, precum și la transformarea identității 
etnoculturale.
Aceste schimbări au, de asemenea, un impact asupra sferei morale 
și  spirituale ale omului. Valorile morale sunt unele dintre elementele 
cheie ale identității culturale și reglementează comportamentul uman. 
Cercetările arată că formarea și structura valorilor morale în diferite 
comunități etnice sunt mai mult sau mai puțin determinate de tipul 
de cultură căreia îi aparține comunitatea etnică (dominanța în cultura 
unui grup a elementelor tradiționale, colectiviste sau individualiste, 
precum și a diferențelor confesionale). 
Tradițiile etnoculturale sunt un mijloc eficient de a însuși valorile 
morale. Tradițiile reprezintă un patrimoniu social și cultural. Ele sunt 
transmise din generație în generație și reproduse în grupul etnic pentru 
o perioadă lungă de timp. Valorile morale ale comunităților etnice, 
dominate de elemente tradiționale, colectiviste, pot fi considerate ca 
o diferențiere simbolică între grupurile etnoculturale.



INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 
CULTURAL HERITAGE: RESEARCH, VALORIZATION, PROMOTION (Edition XII)

67

Reflectarea tradițiilor oieritului la găgăuzi în publicațiile           
din secolului al XIX-lea – prima jumătate a secolului XX

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356417

Irina CÎSSA
Datele referitor la tradițiile oieritului la găgăuzi în publicațiile din 
secolul XIX – prima jumătate a secolului XX au în mare parte un 
caracter fragmentar. De regulă, lucrările din această perioadă conțin 
date despre condițiile natural-geografice ale regiunii, despre tipurile 
de activitate casnică a populației regiunii. O pondere semnificativă 
este ocupată de statistici. Printre aceste publicații sunt lucrări de       
N. N. Murzakevich, A. A. Skalkovsky, S.I. Kornilovich, A. Zashchuk, 
A. A. Klaus, V.A. Moshkov, N.S. Derzhavin, L.S. Berg și alții. Excepție 
este lucrarea lui V.A. Moshkov, în care tradițiile oieritului la găgăuzi 
sunt prezentate mai detaliat. V. A. Moshkov oferă o imagine generală 
a dezvoltării și rolul oieritului la găgăuzi, metodele de prelucrare a 
produselor lactate, precum și tradițiile calendaristice, legate  de 
cultura  pastorală. 
Istoriografia perioadei interbelice (1918–1940) este constituită din 
studiile istoricilor bulgari și români. Tema tradițiilor oieritului la găgăuzi 
și bulgari este abordată ocazional. Printre cercetările bulgare un loc 
semnificativ îl ocupă lucrările lui A. Manov, V. Dyakovich, printre 
români – M. Dragomir, I. Nistor, etc. Protoiereul M. Ceachir descrie 
ritul sacrificiului animalelor „Kurban”, identifică diverse tipuri ale 
acestui rit și determină rolul acestuia în cultura spirituală a găgăuzilor. 
Lucrările enumerate sunt valoroase pentru cercetarea tradițiilor 
oieritului, întrucât conțin informații despre activitățile casnice ale 
populației regiunii în ansamblu, despre locuința, îmbrăcămintea, 
terminologia păstorilor și, de asemenea, fac posibilă perceperea 
contextului istoric, în care s-a desfășurat dezvoltarea tradițiilor de 
creștere a oilor la  populația coloniilor bulgare în perioadele mai sus 
menționate.
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Ocupațiile tradiționale ale comunității evreiești din satul Vadul 
Rașcov, relatate de localnici

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356420
Iulii PALIHOVICI

Evreii, în număr semnificativ, sunt menționați încă din perioada 
existenței Principatului Moldovei. Principala lor activitate era comerțul, 
dar ei nu puteau concura cu grecii și armenii, care erau mult mai versați 
în comerț. În secolul al XVIII-lea, evreii încep să  migreze masiv către 
Moldova. Mulți dintre ei s-au stabilit la trecerile peste râurile Nistru și 
Prut, în zonele de frontieră, înlocuind moldovenii și grecii. Exemple, 
în acest sens, pot fi considerate pe atunci târgurile Sculeni, Leova 
și Vadul Rașcov, localități, cărora activitățile evreilor le-au asigurat o 
creștere economică considerabilă.
Politica țaristă, deseori schimbătoare în privința populației evreiești 
din zona de reședință a adus o pauperizare a acesteia. Datele 
recensământului din 1897 arată că doar aproximativ 30 % din populația 
evreiască din provincie își câștiga în mod independent viața. Astfel, 
lipsiți de dreptul de a avea terenuri în proprietate și, în mare parte, de 
a fi angajați, evreii au ales calea de a se descurca prin meșteșugărit 
și comerț. Aceștia erau preocupați de comerț, depozitare, distilare 
a alcoolului și agricultură, precum și de  arenda terenurilor agricole, 
dețineau mori și oloinițe, se ocupau de pescuit.
Dacă în 1847 populația evreiască a satului Vadul Rașcov număra 
22 de familii, în 1897 erau 3237 locuitori evrei, iar în 1930 – 1,958. 
Bunăoară, în 1870 în sat erau două ateliere de lumânări, opt ateliere 
de dubire și prelucrare a pieilor, câteva mori de apă.
Comunicarea se bazează pe informații adunate în cadrul cercetărilor 
de teren, efectuate în perioada 2019-2020 și constituie o compilație 
de interviuri cu localnicii din satul Vadul Rașcov.
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Андріївські вечорниці in the traditional culture 
of the Ukrainians of the Republic of Moldova

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356429
Ecaterina COJUHARI

St. Andrew’s Day (December 13), is presently observed by the major-
ity of the Ukrainians of the Republic of Moldova, as well as by repre-
sentatives of other ethnic groups, as a great Christian holiday in honor 
of St. Andrew the First-Called. In addition to attending church, it is 
customary to celebrate the name day of every man in the family with 
the name of Andrii. In the folk tradition, on this day, youth organize 
Андріївські вечорниці, the origins of which have deep pagan roots 
associated with the pre-Christian holiday of Kalita.
According to the field materials we collected, rural youth met at the 
traditional Андріївські вечорниці almost until the mid-60s of the 20th 
century. The core of the local varieties of youth festivals are the fol-
lowing ritual actions:
1) baking ritual cakes – корж-Калита, symbolizing the sun, and fun 

with it: the cake decorated with ribbons was hung from the ceiling 
beam by girls and the young men were prevented from biting off a 
piece of it in every way;

2) a variety of girls’ fortunetelling: with the help of ritual bran cakes - 
балабушки, utensils, shoes etc.; 

3) парубоцькі бешкети - youth tricks, most often this is the removal 
of gates from the houses of unmarried girls as a symbolic elimina-
tion of obstacles to marry a chosen one.

The festival with cheerful dances, songs, jokes lasted all night.
A pronounced local variant of the Андріївські вечорниці can be en-
countered in the village Musait, Taraclia district, where a scarecrow 
in the form of an anthropomorphic figure was made and buried with 
rural funeral traditions: dressed accordingly, he was placed in a cof-
fin made of sunflower stems and escorted on the last journey with 
weeping and lamentations. The funeral procession moved through 
the entire village to the river, where the straw effigy was thrown. After 
that they organized a dance – джьок.
At the present stage, the preservation of tradition is supported by eth-
nographic groups at rural and city clubs, houses of culture, ethnocul-
tural organizations and educational institutions.
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The source base of the study of the dynamics of movement     
of the Ukrainian population of the Republic of Moldova 

at the end of the XX - beginning of the XXI century
DOI: 10.6084/m9.figshare.12356432

Victor COJUHARI
The study of demographic processes and phenomena, identifying 
their trends and patterns, as well as the implementation of various 
practical developments (forecasts, programs) requires the use of 
significant amounts of information about the population.
The main sources of primary demographic data are: censuses, 
current records of demographic events, special sample surveys, lists 
and registers of the population.
Based on the fact that the stated topic assumes a study of the 
dynamics of the movement of the Ukrainian population of the Republic 
of Moldova, we will conduct a comparative analysis of demographic 
information obtained from census data from 1959, 1979, 1989 and 
2004.
Let us dwell on the last of them (2004). The most important is the 
information about the ethnic composition of the population. Here we 
find data on the total number of Ukrainian population, their distribution 
by area (urban and rural), the native language of Ukrainians, the 
language they usually speak, etc.
It is important that the ethnic composition of the population is 
represented by district and separately for each locality. This allows 
us to specifically determine the regions of compact and dispersed 
settlement of Ukrainians.
Additional sources ─ data from the “Center of State Information 
Resources “Registru””; annual statistical compilation of the National 
Bureau of Statistics; data from the centers of Civil registry; military 
credentials, etc. are used.
It is necessary to note such an important source of information as 
the materials of ethnographic research. They will help to identify the 
causes of some demographic processes based on the characteristics 
of the national traditional culture (family traditions, traditional medicine, 
traditional pedagogy, etc.).
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Revealing “Hermeneutic Maxims” as an Innovative Contribution 
of Ethnology in Developing the Concept of “New Humanism    

in the 21st Century” (UNESCO)
DOI: 10.6084/m9.figshare.12356438

Jozefina CUȘNIR 
As we have revealed, the ethnocultural specificity of shaping the 
epoch of “new humanism in the 21st century” (the comprehension 
of the concept of “new humanism in the 21st century” was initiated 
by UNESCO) is implicitly present in such narratives as folklore, 
memoirs, etc. We have developed an innovative ethnological and 
hermeneutic approach to identifying the above specificity, where the 
achievements of interpretive anthropology by C. Geertz, the concept 
of “mythological consciousness” (according to J.J. Wunenburger), 
the concept of humanization of myth developed by us, and the 
concept of megamodern we have been working on, are applied. The 
relevant interpretative ethnological model can be briefly described 
in the following way. A “hermeneutic maxim” can be defined as a 
description of an element of the world image shaped by mythological 
consciousness in the narrative under consideration (a fragment of the 
narrative) which is structured according to the hermeneutical phrase 
stating, “The universe is such that...”. Hermeneutic maxims are 
revealed, comprehended, and correlated with special ethnocultural 
constant concepts. The indicated constant concepts – which must 
be preliminarily identified by the researcher in folklore texts by the 
ethnos under consideration – have the following characteristics: 
1) they are axiological constants of the relevant folklore; 2) they 
fulfill one of the basic functions of mythological consciousness 
– implementation of ethicizing harmonization of the Universe. 
Each of the hermeneutic maxims is characterized by means of its 
correlation with a particular ethnocultural constant concept, which 
allows identifying relevant fragments of the content of the latter 
and enriches them. Those hermeneutic maxims, which are shaped 
by mythological consciousness in accordance with its function that 
implements ethicizing harmonization of the Universe, are identified 
as ethnocultural specificity of shaping the epoch of “new humanism in 
the 21st century”.
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Nonverbal forms of greeting in the Gagauz as an important 
component of ethno-etiquette 

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356441
Elizaveta CVILINCOVA 

The Gagauzian rules of treatment and greeting reflect the system of 
kinship, age and social status. An important place in Gagauz etiquette 
is given to the tradition of kissing the hand as one of the forms of 
showing special respect to elders, regardless of gender. 
Note that it is not customary to kiss on the lips when greeting the 
Gagauz people, including between women. This custom is considered 
not only strange, but reprehensible and even sinful. Although the 
unspoken prohibition «is motivated by the fact that Judas betrayed the 
Savior by kissing», however, the author believes that it is associated 
with traditional attitudes, which prescribed a restrained and respectful 
attitude to each other both in society and at home. It is by kissing the 
hand that subordination between generations and relatives is clearly 
fixed. 
The tradition of kissing the hand is an important part of wedding rituals. 
This ritual is not only a form of respectful greeting by newlyweds to 
guests, but also an expression of their appreciation and gratitude to 
all relatives and fellow villagers. According to the Gagauz tradition, 
at the wedding, except for the bride and groom, all the assistants 
(izmetchi) kiss the hands of all married participants in the wedding at 
each meeting. 
In men, when meeting with fellow villagers, in addition to handshakes, 
they used another traditional form of greeting - personally removing 
the hat from the head. In Gagauz etiquette, a hat / kalpak is much 
more than just a hat. Unauthorized removal from the head of the 
owner was considered as humiliation or ridicule. In conflict situations, 
the removal of the hat from the head by one’s own hand signified a 
display of humility and reverence.
The study of Gagauz etiquette showed that it places great importance 
on observing the established model of behavior in the family and in 
society, in which an important role was played by the tradition of kissing 
the hand, clearly fixing the relationship between family members, a 
related group, and a rural collective. With some changes, it continues 
to persist nowadays.
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Modelul și valorile copilăriei sovietice implementate
în RSS Moldovenească

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356450
Adrian DOLGHI

Începând cu anul 1917 în Rusia, apoi URSS, copilăria a început să 
fie abordată ca o perioadă prielnică pentru constituirea identității și 
conștiinței sovietice. Apelul la modelele copilăriei sovietice elaborate 
în URSS este necesar pentru înțelegerea sistemului sovietic în toată 
complexitatea sa. Concepția „omului nou” a fost legată de ideea 
„emancipării copilului”. În opinia bolșevicilor, familia nu mai putea 
să joace rolul educativ. În noile condiții părinții necesitau pregătire 
ideologică. De aceea, s-a pus accent pe ideea educării obștești, 
instituționale a copiilor. În anii 1930 copilăria era înțeleasă mai mult în 
calitate de pepinieră în care trebuie să fie educați membri ascultători 
și disciplinații ai noii societăți. A fost larg propagat mitul „copilăriei 
fericite”. Statul prin instituțiile sale educa cetățeni disciplinați, fideli 
patriei și ideologiei, gata să execute sarcini periculoase și să lupte 
pentru idealurile utopice, instrumentele utilizate erau, inclusiv, și 
cu caracter represiv. În realitățile social-economice, dar și politice 
postbelice, au început să fie utilizate noi mituri ideologice. Principalul 
„dușman al copiilor sovietici” a devenit imperialismul american. 
Misiunea statului era deja să apere copii sovietici de tot ce este 
occidental, adică imperialist, inclusiv de cărți, filme, idei etc.
Pedagogia sovietică a utilizat plenar metoda „dresării” prin impunerea 
convingerilor și pedepsirea oricărei abateri de la liniile trasate. 
Radioul, televiziunea, cinematograful, presa scrisă, literatura pentru 
copii, promovează plenar modelele și eroii copiilor sovietici fideli 
liderilor și partidului. Organizațiile de octombrei și pioneri imită 
activitatea modelelor, îi elogiază, studiază și promovează literatura 
suprasaturată ideologic. Copiii încep să iubească această ideologie 
și să se transforme în persoane conforme modelelor propagate. În 
RSSM, Statul Sovietic a aplicat politicile sale cu privire la copilărie, 
utilizând metodele și concepțiile desăvârșite în anii interbelici. Pe 
teritoriul Basarabiei, unde populația ducea un mod de viață mai mult 
tradițional, aceasta însemna apariția conflictelor dintre generații, 
negarea propriei identități și acceptarea identității sovietice.
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Cultura și tradițiile romilor/țiganilor din România reflectate       
în publicațiile seriale interbelice românești

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356453
Ion DUMINICA

Cultura și tradițiile romilor/țiganilor a constituit liantul atractiv 
pitoresc specific spațiului roditor românesc, unde acest popor, timp 
de jumătate de mileniu, și-a acumulat bucuriile și necazurile într-o 
singură gamă existențială, care la un moment dat necesita a fi 
explorată și exteriorizată. Poporul, care o viață întreagă nu a avut 
alt acoperiș decât cerul, iar așternut pământul, fiind atras mereu de 
lărgimea neîngrădită a orizontului, a trezit voit atenția presei interbelice 
românești, generând un motiv de inspirație exotică pentru pana 
jurnaliștilor, care au redat originalitatea tradițiilor și culturii reverice, 
păstrate și promovate de romi.
Studiul de față va cuprinde câteva relatări publicistice aferente 
manifestațiilor cultural-artistice și tradițiilor specifice romilor din 
România interbelică: Concursul Tarafurilor de Lăutari (Parada 
breslelor) la Expoziția „Luna Bucureștilor”(1935); Premiera filmului 
„Țiganii” (interpreți principali – actorii Teatrului „Romen” din Moscova; 
Mosfilm, 1936) la cinematograful „Vox” din București; Reprezentația 
jubiliară semicentenară a operetei „Voievodul țiganilor” (autor: Johann 
Strauss fiul) pe scena Operei Române (01.03.1937); reportajul 
aferent petrecerii unei nunți a țiganilor lăieți (căldărari) din preajma 
orașului Blaj; reportajul despre îndeletnicirile tradiționale și unele 
obiceiuri păstrate de romi/țigani „poporul faraon”; reportajul despre 
„Sărbătoarea romilor nomazi Sf. Ermeu (cel care a creștinat primii 
țigani)”.
Totodată, va fi evidențiată prima manifestație cultural-artistică 
națională „Mare Festival Artistic-Cultural” (18-25 martie 1934, 
București), organizată de Uniunea Generală a Romilor din România, 
cu următorul program: Conferință „Originea, istoria și emigrația romilor 
în Europa”, ținută de G.A. Lăzurică (voievodul romilor); piesa „Rivalii” 
(autor: domnul Gal, publicist rom); Defilare alegorică a breslașilor 
romi; Quartet muzical; O nuntă țigănească, cu cântece și dansuri 
vechi, de origine indiană.  
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Buklucci – o familie de filantropi din Comrat 
(secolul al XIX-lea – începutul secolului XX)

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356462
Ivan DUMINICA

Familia Buklucci a imigrat din Bulgaria și s-a stabilit cu traiul în colonia 
Comrat în anul 1830. Capul familiei – Semion Buklucci era negustor. 
Aici s-a născut fiul lui – Nicolai, care a continuat activitatea de comerț 
a tatălui său, devenind milionar. Sursele indică că familia Buklucci la 
începutul secolului XX comercializa produse chimice în Odesa, iar în 
Basarabia – vindeau cereale și lână. Soția lui Nicolai – Maria, era fiica 
lui Gheorghi Țanco-Câlcic, un proprietar mare de pământuri. Conform 
testamentul tatălui său, Mariei i-au fost lăsate 260 de desetine de 
pământ din moșia Taraclia, județul Bender. Familia Buklucci s-a 
manifestat în primul rând prin activități filantropice. Datorită lor la 
Spitalul din Comrat a fost deschisă secția de boli infecțioase (1908). 
La același spital ei au finanțat întreținerea gratuită a celor două paturi 
pentru bolnavi. 
Nicolai Buklucci era epitrop onorific al școlii de două clase din 
Comrat. Pentru contribuția la dezvoltarea învățământului el a fost 
decorat de către Ministerul Educației Populare cu medalia de aur 
cu inscripția „Pentru râvnă” și panglica Sf. Stanislav (1902). De 
asemenea N. Buklucci a donat bani pentru confecționarea (în or. 
Nemirov) clopotului principal pentru Catedrala „Sf. Ioan Botezătorul” 
din Comrat. Chipul lui Nicolai este zugrăvit pe clopot. Nicolai Buklucci 
a înființat două burse în numele fiului său Semion, pentru studenții 
de la Universitatea Imperială din Novorosia (1910). Una dintre burse 
era destinată persoanei originare din volostea Comrat, iar deținatorul 
celei de a doua bursă trebuia să fie creștin-ortodox. Reprezentanții 
acestei familii erau proprietari de case și de o fabrică în Odesa. 
A trecut familia Buklucci și prin momente tragice. La vârstă de 39 de 
ani se stinge din viață fiul lui Nicolae – Semion (1903). În 1913 s-a 
sinucis nora familiei Buklucci – Elizaveta. Până în zilele noastre la al 
doilea cimitir creștin din Odesa s-a păstrat mormântul criptă a familiei 
Buklucci, creat de sculptorul P. Bakoș, considerat monument de artă.
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Din istoria instituției căsătoriei în Țara Moldovei în secolul al XVII-lea – 
începutul secolului al XIX-lea: condițiile de cununie 

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356465
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Comunicarea, elaborată în baza colecțiilor de documente publicate, 
a relatărilor călătorilor străini și a cronicarilor, se axează pe un aspect 
din istoria instituției căsătoriei din Țăra Moldovei în secolul al XVII-
lea - începutul secolului al XIX-lea – condițiile Încununării săvârșite în 
Biserica Ortodoxă.  
Cununia era precedată de o anumită procedură de cercetare, care 
prevedea excluderea interdicțiilor de căsătorie: „Și fără de a nu să 
numi cu nume amândoao feațele ceale ce vor să să cunune, și fără 
cercetare, ca nu cumva să fie vreo pricină, de carea opreaște sf(â)nta 
pravilă, care pecetluituri sânt să se ia de la protopopul, sau epistatul ce 
va fi rânduit asupra acestei trebi”. În primul rând ambii tineri urmau să-
și dea acordul pentru cununie, astfel acest act trebuia să fie benevol. 
În al doilea rând, era necesar acordul părinților pentru căsătorie. 
În ceea ce privește persoanele dependente personal, în Moldova 
aceștia fiind țiganii, cununia reprezentanților acestei etnii urmând a 
se face cu acceptul proprietarilor: „Iară mai ales când se va întâmpla 
să se ia țigani, atuncea să fii foarte cu luare aminte, ca nu cumva să 
cununi fără răvaș al boiarului ce va fi stăpân al țiganului și al țigăncii, 
ca nu cumva să fie ori țiganul strein, ori țiganca streină, și să se facă 
vreo urmare împotriva Hrisovului ce s-au făcut pentru această pricină, 
și acel răvaș al boiarului aceluia să aibă a-l da la mâna protopopului, 
și în locul răvașului aceluia va lua pecetlui de cununie cu peceatea 
noastră pe numele cununaților fără nici o plată”. 
În al treilea rând, tinerii trebuiau să fie botezați și să împărtășească 
religia creștin-ortodoxă. În cazul când unul dintre miri era de altă 
credință, se cerea să se convertească la ortodoxie.  
În al patrulea rând, era necesară prezența  peciului de cununie: „Și 
ori cu a cui voie, sau și silă de către vreun boiariu de ar fi, nici de cum 
să nu îndrăznească a cununa fără asemenea pecetluit orice obraz va 
fi”, care era un permis de cununie, un act scris, „stampilat cu sigiliu 
episcopiiĭ înegrit la lumânare pin care protoĭereu permitea căsătoria”. 
În al cincilea rând, tinerii urmau să fie integri din punct de vedere fizic 
și mental și să aibă vârsta corespunzătoare.
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Influența politicii integrării europene asupra dezvoltării relațiilor 
interetnice din Republica Moldova

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356468
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În anul 1991 țara noastră a devenit independentă. Independența 
Moldovei a fost proclamată de Parlament pe 27 august 1991. În 
această zi, Parlamentul a adoptat Declarația de Independență a 
Republicii Moldova, în care se declara că Republica Moldova este 
un stat suveran și independent, care poate liber, fără de incursiuni 
din afară să decidă prezentul și viitorul în concordanță cu idealurile 
și sfintele dorințe ale poporului, în spațiul istoric și etnic al formării 
acestuia. În prima jumătate a anilor 90, Republica Moldova a devenit 
subiect al dreptului internațional. 
Republica Moldova este un stat polietnic, de aceea promovarea unei 
politici etnice echilibrate este vital necesară. În caz contrar, situația 
poate degenera  într-o mare explozie. În ultimul deceniul al secolului 
XX – începutul secolului XXI au fost adoptate Constituția Republicii 
Moldova și alte acte legislative democratice importante privind 
drepturile minorităților etnice. Este apreciabil faptul că ramurile puterii 
legislative, executive și judecătorești își fundamentează acțiunile 
sale pe experiența și recomandările organizațiilor europene. Dar, cu 
regret, aceste acte sunt realizate practic doar parțial. 
Deoarece numărul total al minorităților etnice din Republica Moldova 
este destul de însemnat, dezvoltarea armonioasă a relațiilor interetnice 
este o problemă actuală pentru țara noastră. În prezent aceste 
relații sunt per total evaluate pozitiv.  Totuși, tendințele dezvoltării lor 
provoacă temeri atât reprezentanților minorităților, cât și organizațiilor 
internaționale. Referitor la situația minorităților etnice din Republica 
Moldova este necesar de menționat că aceasta nu este atât de bună 
cum ne-am dori, dar nici așa de rea cum ar fi putut fi. Este necesar și 
în continuare de a utiliza pe larg experiența Uniunii Europene în acest 
domeniu. Și, cel mai important, de a aplica în practică pe scară largă 
această experiență.
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Situri de comemorare a Holocaustului în Republica Moldova
DOI: 10.6084/m9.figshare.12356471

Irina ȘIIHOVA 
Tema Holocaustului în spațiul public din Republica Moldova sună din 
ce în ce mai tare. Înțelegerea Holocaustului sub diferite aspecte: de la 
statistici la povești de viață private, de la colaboraționism la actele de 
salvare de către Drepții între Popoare, devine treptat o agendă publică 
din ce în ce mai importantă și răspândită pe larg. Ceea ce, timp de 
mai mulți ani, a fost „afacerea internă” a evreilor, iar la nivel de stat se 
întâmpla, în principal, ca urmare a tendinței pan-europene și „foii de 
parcurs” a asociației IHRA, se transformă într-un aspect important al 
vieții publice a Moldovei. Această mișcare se produce literalmente în 
fața ochilor noștri: din ce în ce mai mulți jurnaliști și persoane publice 
abordează acest subiect în afara „programului obligatoriu” legat de 
ziua de 27 ianuarie și în contexte mult mai largi. 
Coexistă două narațiuni importante: tendința de a vedea Holocaustul 
într-un context pan-european, în contextul genocidului secolului 
XX, sau în comparație cu represiunile staliniste etc. și tendința 
de a perpetua Holocaustul ca parte a unei „mici” istorii locale: a 
satului sau orașului. În ambele cazuri, imaginea integrală specifică 
a Holocaustului în Moldova este oarecum neclară: fie se pierde pe 
fundalul evenimentelor istorice majore, pictate în linii mari, fie invers - 
se îneacă în mici detalii, nume și cifre locale.
Realizarea unui studiu al istoriei secolului XX sau al celui de-al 
Doilea Război Mondial sau al regimurilor totalitare, pe de o parte, 
este necesară atât în educația formală, cât și în educația informală, 
iar pe de altă parte, este imposibilă fără abordarea Holocaustului. 
Astfel, tema Holocaustului apare inevitabil din nou și din nou, în caz 
contrar, evitarea ei se transformă într-o omisiune conștientizată sau 
mușamalizare - ceea ce, desigur, este inacceptabil.



INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 
CULTURAL HERITAGE: RESEARCH, VALORIZATION, PROMOTION (Edition XII)

79

Presa basarabeană din perioada interbelică ca sursa                
de cercetare în domeniul etnologiei

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356474
Olga GARUSOVA 

Raportul prezintă o problemă istoriografică a studierii populației ruse 
din Basarabia anilor 1918-1940 și posibilitățile desfășurării ei din 
punctul de vedere al etnologiei.
Potențialul presei basarabene de a fi o sursă eficientă pentru cercetare 
n-a fost studiat suficient. Analiza lucrărilor științifice la tema dată 
relevă faptul că presa periodică, acceptată drept sursă de cercetare 
pentru știința istorică contemporană, este utilizată fragmentar sau 
deloc. Însemnătatea excepțională pe care noi o acordăm  materialelor  
presei este condiționată nu doar de penuria publicațiilor.
Astăzi, legăturile interdisciplinare dintre etnologie, sociologie, 
antropologie și culturologie au actualizat studierea vieții omului de 
rând, precum și a activității comuniunilor etnice din diferite epoci. În 
cazul nostru, propunem studierea comunității ruse și a personalităților 
marcante din această comuniune, și aici presa basarabeană din 
deceniile interbelice ne oferă o sursă bogată de informații din 
domeniul etnologic pentru înțelegerea realității. O mare parte din 
publicații reflectă evenimentele și fenomenele din punctul de vedere 
al martorilor oculari și al participanților (informatorilor, într-un fel). 
Diferite materiale din reviste și ziare pot servi drept surse de bază 
nu doar pentru istoricii etnologi, ci și pentru specialiștii din domeniul 
științelor umanistice. În mod convențional aceste materiale pot fi 
repartizate la temele următoare: viața cotidiană, moravuri, tradiții, 
îndeletniciri, mentalitate, identitate etno-culturală, activitate socio- 
culturală a diasporei ruse precum și a celorlalte comuniuni, literatură, 
artă, educație, societate polietnică urbană, comunități naționale, 
confesionale, cultural-educative, profesionale. 
Specificul interpretării etnologice a presei ca o sursă principală este 
analizată în baza materialelor concrete din ziarele de limbă rusă din 
perioada  interbelică.
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Întemeierea locuinței tradiționale – reluare a scenariului 
facerii lumii

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356477
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De la alegerea terenului pentru casă și până la finalul construcției, 
țăranul român era preocupat ca locul în care își va trăi în mare parte 
viața să fie curat și protejat. Pământul unde au fost anterior hotare 
sau cel întinat de evenimente nefaste (moartea năprasnică a unui 
om, incendii, locurile pârjolite de lupte și războaie, cele pe care au fost 
cimitire sau, mai târziu, unde a fost gospodăria unui necreștin) nu era 
considerat propice pentru construcția unei locuințe.
Pentru a alege un loc bun, erau practicate diferite ritualuri: se punea 
la colțurile viitoarei locuințe puțin grâu ori sare, se lăsă peste noapte 
un pahar cu apă, se urmărea comportamentul unui animal sau păsări, 
atunci când venea în contact cu terenul respectiv etc. Spațiul destinat 
construirii locuinței era purificat prin diverse metode, inclusiv prin 
aducerea de ofrande (pâine, bani), în intenția răscumpărării de la 
posesorii anteriori (spirite ale naturii, sufletul proprietarilor de cândva 
etc.). 
Obiceiul de a sacrifica o vietate (mai frecvent un cocoș), ce era pusă 
la temelia casei, de a începe construirea casei peste umbra cuiva 
și altele, aveau sensul de a însufleți casa, copiind, astfel, modelul 
creării lumii. Repetarea actului cosmogonic trebuia să aibă ca 
finalitate detașarea de haosul primordial și stabilirea echilibrului vital, 
conservarea stării de bine.
Începând cu Marcel Mauss, Mircea Eliade și până astăzi, cercetătorii 
au fost preocupați de explicarea tradițiilor ce țin de construcția 
locuinței, subliniind că țăranul a acționat prin similitudine, dorind să 
repete actul creației divine, să reia mersul lumii. 
Menționăm că unele ritualuri demonstrează cunoștințele empirice 
ale poporului, cum ar fi cele bazate pe idei referitoare la câmpurile 
magnetice (grâul împrăștiat putea indica prezența unui câmp magnetic 
variabil, fapt ce putea induce necazuri din cauza fulgerelor) sau la 
gradul de umiditate prielnic pentru durabilitate și locuire (prezența 
unor plante, sarea umedă sau uscată).
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Evoluția demografică și organizarea moral-spirituală                   
a comunității armenești din Chișinău 

(mijlocul secolului al XVIII-lea  – începutul secolului XX) 
DOI: 10.6084/m9.figshare.12356483

Ion GUMENÂI 
Comunitatea și parohia armeană din Chișinău, a fost una din cele 
mai reprezentative a acestei confesiuni din Basarabia, fiind în multe 
cazuri în fruntea anumitor evenimente de ordin spiritual sau cultural. 
Chiar dacă nu are o istorie precum cea din Akerman, care după cum 
bine cunoaștem este atestată încă din secolul al XV-lea, comunitatea 
chișinăuiană a fost implicată și s-a afirmat prin acțiuni importante în 
istoria generală a acestui segment etno-confesional din Basarabia. 
Tocmai din aceste considerente se vor aborda o serie de probleme 
ce sunt legate în primul rând de apariția reprezentaților armeano-
gregorieni în Chișinău, perioada și numărul acestora. Analizăm 
problema evoluției demografice a acestui element, precum și a 
supozițiilor privind implicarea elementului armenesc în stabilirea 
centrului administrativ a provinciei anexate la Imperiul Rus. De un 
interes deosebit este apariția și construcția, reconstrucția, întreținerea 
locașului de cult a acestei confesiuni, precum și modalitățile prin care 
era susținută biserica armeană de comunitatea laică, care de fapt 
constituia parohia.  De asemenea, se va cerceta și problematica 
funcționării celui de al doilea instrument esențial pentru o parohie – 
școala. Ori, biserica pe tot parcursul perioadei diacronice studiate, 
a fost instrumentul educațional principal și principalul sprijin al școlii 
parohiale. Pe de altă parte, școala era aceea care urma, după 
afirmațiile contemporanilor, să devină catalizatorul principal în ceea 
ce ar fi însemnat educația tinerei generații în spirit patriotic, armean, 
prin apropiere de limbă, istorie și spiritualitate. Modul de funcționare, 
numărul elevilor și profesorilor, dar și problemele întâlnite de aceasta 
instituție constituie un conglomerat problematic important pentru 
comunitatea armenească din Chișinău în secolul al XIX-lea.
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Cuptorul rusesc în Moldova – instalație universală 
pentru pregătirea hranei și încălzirea locuinței

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356489
Natalia IURCENCO

Cuptorul a fost din cele mai vechi timpuri unul din componentele 
importante ale locuinței, folosit pentru pregătirea bucatelor și a pâinii, 
loc pentru dormit, pe el erau uscate hainele, productele, tot el încălzea 
locuința, o bună parte a vieții fiind concentrată în jurul cuptorului. Nu 
întâmplător, după dimensiunile sale, cuptorul rusesc ocupa un sfert al 
spațiului interior al casei țărănești.
Cuptorul a apărut în Moldova, după opinia unor etnologi, în secolele 
XVII-XVIII, odată cu venirea primilor ruși de credință creștină veche 
(staroveri), veniți din diferite gubernii ale Rusiei în căutarea salvării de 
represaliile bisericii oficiale. Prototipul cuptorului rus este pietroiul din 
secolele IX-XII, boltit semisferic, cunoscut în Moldova din cercetările 
arheologice. Cuptorul boltit cu foc închis a înlocuit vatra deschisă 
a geto-dacilor. Treptat cuptoarele s-au răspândit și în locuințele 
populației moldovenești, dublând vetrele deschise.
Cuptorul, în casele rușilor de rit vechi, a păstrat aspectul cuptorului 
rus, în componența căruia intra și patul (полати) din carcasă de lemn, 
instalat între cuptor și peretele lateral al casei. La sudul Moldovei 
cuptorul este dotat cu pat din pământ, mai lat decât cuptorul rusesc, 
încălzit printr-o sistemă de canale cu aerul cald din cuptor. Patul 
este folosit pentru dormit (лежанка), acoperit cu covoare de casă, 
exemplu de întrepătrundere a influențelor orientale și ruse și în decorul 
locuinței.   Partea cuptorului cu plita pentru pregătirea hranei a fost 
scoasă din odaie și instalată în tindă, în cameră rămânând corpul orb, 
soba (груба), destinată încălzirii camerei. 
Cuptoarele în casele moldovenești sunt mai modeste, dictate de 
mărimea familiei, starea materială și factorii climaterici. Un fenomen 
dictat de condițiile climaterice este apariția cuptoarelor de vară sub un 
adăpost de carcasă, plite pentru prepararea hranei și cuptoare pentru 
coacerea pâinii.
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Urban identity of Chisinau residents: ethno-cultural aspect
DOI: 10.6084/m9.figshare.12356495

Nina IVANOVA
The problem of identity, means and forms of personal identification 
with social environment is in the focus of recent anthropological re-
search. Group identity analysis, as an important part of urban space 
investigations, allows reflecting upon citizens’ values and aspirations 
at individual and group levels, as well as showing common and spe-
cific features of the city images.  
Our empirical study of urban identity in Chisinau, based on interviews 
and focus groups, aimed to reconstruct city images and ethno-cultural 
characteristics of local identities. The results showed that urban iden-
tity is closely related to the ethno-cultural belonging of respondents 
and their experience of urban socialization, thus reflecting the main 
socio-cultural context (city and state history, different forms of massive 
migration).  Belonging to a referent group is one of the most important 
factors of individual emotional well-being. Positive identification with 
the city promotes a more acute reacting to the city problems. The lev-
el of urban socialization is the main factor, influencing the estimation 
of dynamic processes of urban space transformations. Native-born 
residents, as a rule, express concern about historical center main-
tenance for continuity and preservation of the urban matrix, which 
nowadays is blurred or not completely formed. Residents with rural 
origin, being mainly of traditional culture, in general do not express 
value-based attitude towards the symbolic potential of the city. It must 
be emphasized that positive local identity, which could be a resource 
for solidarity and development, needs a definite period of stability, 
as well as its constant reproduction by cultural institutions, local and 
central administration, residents and other actors in the informational 
environment of the city, that is the symbolic capital of Chisinau needs 
to be estimated and used for the enhancement of its attractiveness.
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Reprezentări ale limbii materne în mediul etnic al găgăuzilor 
(bazat pe materiale din presa regională, literatura artistică         

și lucrări ale amatorilor de istorie)
DOI: 10.6084/m9.figshare.12356498

Diana NICOGLO
În acest material este examinată atitudinea găgăuzilor față de limba 
lor maternă. În calitate de surse sunt utilizate materiale din ziare 
(„Vesti Gagauzii”, „Ana sözü”), opere artistice ale poeților de origine 
găgăuză, publicații științifice, precum și lucrări ale unor amatori de 
istorie care conțin idei mitologice despre găgăuzi, istoria și cultura lor. 
Pe parcursul studiului, am ajuns la următoarele concluzii:
1. Tendința „îmbătrânirii” limbii se observă în special în operele artistice, 
în materialele din ziare și în creațiile unor istorici-amatori. În același 
timp, identificarea limbii găgăuze cu limba oguzilor deja dispăruți 
și percepția inscripțiilor runice Orkhon ca fiind prima limbă scrisă a 
găgăuzilor sunt destul de frecvente. În plus, este declarată înrudirea 
genetică cu popoarele turcice, iar în una din operele istoricilor-amatori 
se solicită consolidarea tuturor popoarelor turcice și restabilirea unei 
singure limbi turcice cu scopul unificării globale a lumii turcice.
2. În lucrările poetice ale scriitorilor găgăuzi și în publicațiile de ziare 
se observă sacralizarea limbii materne. Limba este prezentată ca 
cea mai mare valoare pentru găgăuzi, moștenită de la strămoșii lor. 
Studiul a arătat că materialele din ziarele din 1989 până în 1994 conțin 
cel mai mare număr de publicații dedicate subiectului limbii materne. 
Locul principal printre aceste materiale pentru perioada indicată este 
ocupat de note și articole care reprezintă lecții de limbă găgăuză.
Studiile de acest gen fac posibilă avansarea în cercetarea ierarhiei 
elementelor de bază ale identității etnice a găgăuzilor. Conform 
constatărilor preliminare, în ierarhia caracteristicilor de identificare în 
literatura artistică primul loc aparține identității regionale, limbii i se 
oferă a doua poziție. În același timp, în presă și în operele amatorilor 
de istorie, limba ocupă primul loc.
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Rolul Bibliotecii „Hristo Botev” în cercetarea  istoriei și culturii 
bulgarilor din Republica Moldova 

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356501
Angela OLĂRESCU 

Pe parcursul anilor, la Biblioteca bulgară „Hristo Botev” se 
desfășoară diferite activități care sunt menite să scoată în evidență 
date necunoscute despre etnicii bulgari din Republica Moldova. 
Aceste activități (simpozioane, conferințe științifice, mese rotunde) 
sunt concentrate în cadrul Serviciului „Българско огнище” (Vatra 
bulgărească), unde activează angajații bibliotecii: Olărescu Angela, 
Barabaș Larisa și Cîssa Lidia. Cercetările sunt axate pe trei direcții: 
Cercetarea culturii, istoriei și biografiilor personalităților marcante. 
Prima direcție – Cercetarea culturii, are ca scop scoaterea în evidență 
a tradițiilor și obiceiurilor calendaristice a bulgarilor basarabeni. 
Obiceiurile în practică sunt arătate de către Ansamblul Etnofolcloric 
bulgar „Въгленче” care activează pe lângă Biblioteca „Hristo Botev”.
A doua direcție – Cercetarea istoriei, are ca scop valorificarea 
evenimentelor desfășurate pe teritoriul țării noastre și Bulgariei la 
care au participat bulgarii basarabeni. Ca sursă de cercetare este 
folosită o colecție bogată de ziare fototipice din secolul al XIX-lea 
aduse din Bulgaria, dar și colecții de documente și crestomații în 
limba bulgară. Rezultatele cercetărilor se aprobă în diferite conferințe 
și mese rotunde unde participă angajații Bibliotecii „Hristo Botev”. În 
revistele de specialitate sunt publicate și materiale științifice.
A treia direcție – Cercetarea biografiilor, – are drept scop scoaterea 
în evidență a biografiilor necunoscute ale bulgarilor, care au un aport 
în dezvoltarea culturală a țării noastre. În acest sens, în ultimii ani 
am reușit să studiem biografiile: traducătoarei și redactoarei Nina 
Ischimji, poetului Teodor Nencev, savantului Petru Nedov ș.a.
Biblioteca „Hristo Botev” a devenit unul din centrele de cercetare în 
domeniul bulgaristicii din Republica Moldova.
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Aspecte ale educației prin muncă în contextul educației 
tradiționale

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356516
Raisa OSADCI 

Pentru a-și asigura viitorul personal, dăinuirea familiei, dinastiei, 
comunității şi, în ultimă instanță, a speciei, generația adultă, 
responsabilă de asigurarea cu hrană și adăpost, trebuie sa-şi 
pregătească succesorii, adică să pregătească generația în creștere 
pentru a se încadra în procesul de muncă. Așadar, educația prin 
muncă este o necesitate obiectivă, generată de nevoile practice ale 
societății umane.
Nu întâmplător, capacitatea omului de a munci (alături de cea de 
a procrea) stă la baza structurării societății în categorii de vârsta. 
Învățarea muncii şi a altor virtuţi la şcoala tradiţiei se axa pe principiul 
instruirii tuturor categoriilor de vârsta inferioare de către categoriile 
de varstă superioare, mai ales de către adulţi. De exemplu, un 
băietan (flăcăuan) la vârsta de 12-16 ani, de obicei, era instruit cum 
să muncescă de către fratele mai mare, care era flăcău (fecior) ori 
de către tatăl său. De multe ori aceștia lucrau împreună şi chiar 
exemplul lor servea drept model. Niciodata, însă, nu era instruit de 
fratele mai mic, băieţandru de vreo 7-11 ani. Asemenea situaţie ar fi 
fost considerată ruşinoasă, lipsită de demnitate.
Educația prin muncă începea de la vârstă timpurie, pornind de la 
auto deservire și extinzându-se treptat la muncile în gospodărie şi în 
câmp. Din motive practice, precum și concepțional-mitologice, odată 
cu vârsta, se accentua diferențierea activităților de muncă în funcție 
de sex.
Educaţia prin mincă se desfăsura cu precădere în cadrul familiei, 
având, de obicei, caracter individual, iar verificarea nivelului de 
pregătire avea loc de cele mai multe ori in cadrul comunităţii. Vrednicia 
în muncă oferea flăcăilor şi fetelor mari un loc corespunzător în 
concursul matrimonial. Circumstanţele menţionate stimulau tendinţa 
de a dobândi măiestrie în muncă.
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Subiecte „țigănești” în presa republicană 
din anii 60-70 ai secolului XX 

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356522
Svetlana PROCOP

Ca urmare a content-analizei blocului tematic „Romii Moldovei în 
perioada sovietică” pe baza materialului presei republicane din anii 
60-70 ai secolului XX, au fost dezvăluite și sistematizate aproximativ 
100 de articole, interviuri și reportaje. Materialul colectat și analizat, 
care a fost publicat în presa locală periodică timp de două decenii 
ne permite să tragem concluzii preliminare. Începând cu a doua 
jumătate a anilor ’50 ai secolului XX, în dezvoltarea sistemului de 
presă sovietică au apărut tendințe noi. S-a conturat orientarea către 
un anumit public: regional, social, profesional, de gen etc. 
Așadar, la Chișinău, împreună cu organul central de presă – ziarul 
„Moldova Socialistă”, apăreau ziare pentru publicul rural – „Viața 
satului”, pentru publicul larg – revista „Moldova”; pentru oameni de 
creație și intelectuali – „Cultura” („Cultura Moldovei”), „Literatura și 
Arta”, reviste – „Nistru”, „Codrii”, pentru tineret – „Tinerimea Moldovei”, 
pentru femei – „Femeia Moldovei”, pentru rezidenții capitalei – 
„Chișinău. Gazeta de seară”. 
Ghidându-se de faptul că în presa republicană moldovenească din 
anii 60-70 apartenența etnică a minorităților naționale, de obicei, nu 
se se sublinia, ceea ce ar putea ridica o serie de întrebări cu privire la 
limba maternă, cultura etnică, educația etnică, teritoriul de reședință 
etc., în blocul de investigare am inclus materiale tangențial legate de 
cultura romilor. 
Tematica principală a articolelor, care reflectă susținerea și 
dezvoltarea componentei țigănești a culturii republicii, poate fi 
exprimată prin următoarele concepte etnice și personalități asociate 
culturii romilor din republică: Pușkin și țiganii din Basarabia, сântăreți-
lăutari, Eudochia Negru, Pavel Andreicenco, Leonid Cerepovschi, 
dansul țigănesc, ansamblul țiganilor din Moldova, Gheorghi Cantea, 
folclorul ursarilor, turneul teatrului „Romen” la Chișinău, drama „Țigan” 
a lui N. Provotorov al teatrului din Lugansk pusă în scena teatrală 
chișinăuiană, și multe altele.
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Moldavian cheatră ‘hail’ and its Indo-European analogies: 
some additions to M. M. Valentsova’s hypothesis

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356525
Alexei ROMANCIUC

In a recent good article, M. M. Valentsova drew attention to an interest-
ing issue concerning the conceptual and semantic relationship “hail — 
stone” in some Indo-European traditions, which designate hail as stone. 
This belief exists in the Balkan-Carpathian area (Slovaks, Rusyns of 
Eastern Slovakia, Ukrainians of the Carpathians, Bulgarians), as well 
as among some Germanic peoples (German dialects of Southern Ger-
many on the border with Austria; the British). M. M. Valentsova men-
tions some indirect analogies among the Rumanians (grindinar ‘the 
one who makes hail’ has another name, pietrar ‘mason’).
Adding and developing M.M. Valentsova’s hypothesis, it should be not-
ed that in the Romanian area (according to some dictionaries: mainly in 
the Moldavian dialects) hail is directly referred to as stone (Moldavian 
cheatră ‘hail’, o bătut cheatră ‘hail beat’). Thus, this is a direct analogy 
to the Slovak kamenec ‘hail’ and the English hailstone, stone. 
Respectively, agreeing with M. M. Valentsova that the tradition of nam-
ing hail as stone appeared among some Slavic groups as a result of 
their residence in the Carpathian region, I believe that the Eastern Ro-
mans and not the Germanic tribes (Heruls, Langobardians, Gepids) 
look like a more preferable source of this influence for the Slavs.
Also, M. M. Vasnetsova is definitely right that referring hail as stone is 
an Indo-European relic tradition. However, the mentioned by her Turkic 
and Mongolian parallels seem to be more distant and not influential for 
the Balkan-Carpathian area (and even less for the Germanic tradition).
Actually, two key facts are of primary interest. First, the mythological 
tradition “hail — stone” is predominantly and extremely manifested 
namely in the Balkan-Carpathian area. Second, this tradition is even 
more stronger in the English area.
English (as well as German) data testify to the extreme antiquity of 
this mythological tradition among the German peoples. Thus, I believe 
that it could not be explained by the presence of any of the Germanic 
peoples in the Balkan-Carpathian area during the times of the Great 
Migration of Peoples (III-VI centuries A. D.).
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Coverage of the celebration of Tatiana’s Day in Moldova 
in the “Russkoe slovo” newspaper

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356528
Serghei SÎCIOV

Annually, January 25 is celebrated as the day of Russian students 
or Tatyana’s Day. On this day, in 1755, the Moscow University was 
established by the Russian Empress Elizabeth I and it served as the 
beginning of the celebration. It is also believed that St. Tatiana is the 
patroness of all student youth. This holiday is also celebrated in the 
Republic of Moldova. This event did not go unnoticed in the media 
and was covered on the pages of the Chisinau newspaper „Russkoe 
slovo”, which was taken as the basis for this study. 
Firstly, the newspaper reflected that the Organizer of Tatiana’s Day 
was the Russian Community of Moldova with the support of the Rus-
sian Center for Science and Culture. Secondly, it was emphasized 
that Tatiana’s Day, being both a secular and religious holiday, was 
able to unite representatives of different generations. According to tra-
dition, the priest dedicated his story to the life of the Holy Martyr Tatia-
na. Events were held in cities such as Chisinau and Balti. Thirdly, the 
newspaper noted that the culmination of the celebration was a meeting 
with students from various higher educational institutions of Moldova. 
This event provided an opportunity for peers to find new friends and to 
get to know their interests better. A number of school and student en-
sembles prepared a theatrical performance. It has become traditional 
for the students of the theater department of the Slavic University to 
arrange a theatre stage with the participation of Empress Elizabeth 
Petrovna, Mikhail Lomonosov and Count Shuvalov, where the signing 
of the Decree on the establishment of Moscow University was shown. 
Fourth, in different years, the „Russkoe Slovo” newspaper highlighted 
the fact that exhibitions of works by artists or concerts were arranged. 
In addition, students performed various songs by playing the guitar. 
And finally, as it should be on this day, all Tatyans were honored. The 
event ended with a festive tea party.
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Abordare interdisciplinară în studiul termenilor culturali
DOI: 10.6084/m9.figshare.12356531

Evdochia SOROCEANU
În condițiile pierderii unor fragmente întregi ale culturii tradiționale 
populare devine actuală cercetarea elementelor bine păstrate, a 
denumirilor, cu restabilirea ulterioară a concepțiilor care stau la 
baza acestor denumiri. Termenii culturali, ce aparțin concomitent 
și limbii, și culturii, și care semnifică componentele ei de bază, 
„prezervează” astfel semantica și simbolica lor. Termenul cultural, 
în forma sa codificată, păstrează și transmite generațiilor viitoare o 
informație culturală importantă din punct de vedere social. Pentru 
a elucida particularitățile semantice ale semnificației sale, este 
necesar studiul complex al termenilor culturali pe baza unei abordări 
interdisciplinare. Unul dintre cele mai accesibile instrumentare 
pentru studiul acestor elemente complicate ale tradiției populare este 
metoda etnolingvistică, care permite atragerea pentru cercetare a 
informațiilor lingvistice, etnografice, folcloristice și utilizarea unui set 
de metode, fundamentate în domeniul lingvisticii istorico-comparative 
și culturologie. Ideea principală a metodologiei școlii etnolingvistice 
din Moscova se bazează pe rudenia principială a culturii și limbii ca 
două sisteme funcționale și organizaționale asemănătoare, fapt ce 
permite utilizarea în studiul culturii tradiționale spirituale și a metodelor 
de cercetare lingvistică, începând cu abordările geografiei lingvistice 
și reconstrucției limbajului, semanticii și sintaxei, și finalizând cu 
noțiunile și metodele pragmaticii lingvistice. Și limba, și cultura 
reprezintă un sistem de semne, sunt sisteme semiotice, din care 
considerente studiul lor solicită o abordare semiotică complexă, bazată 
pe realizările semioticii, care este fundamentul pentru cercetarea 
simbolurilor, conceptelor, lexicului obiceiurilor etc. Grație acestui fapt, 
termenii culturali, în calitate de sisteme culturale principiale, transmit 
către generațiile următoare sensurile sale profunde, tradițiile populare 
nu se uită.
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Specificul interpretării textului folcloric ca mesaj codificat       
cu informație etnoculturală

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356534
Tatiana ZAICOVSCHI

Codurile culturale sunt destinate codificării sensurilor culturale. 
Cercetătorii afirmă că apogeul concentrării sensurilor național-
culturale este atins anume în textele folclorice, iar însăși aceste texte 
reprezintă mesaje codificate în mod complex. Acest fapt a permis 
oamenilor de știință să conchidă despre posibilitatea folclorului de 
a acumula informații național-culturale. Cercetătorii recunosc că 
analiza evoluției discursului folcloric indică faptul că formarea unor 
noi cunoștințe folclorice are loc în baza inconștientului arhetipic, care 
există în conștient sub forma unor anumite arhetipuri psihice și care 
se reflectă în semantica limbajului semnelor, iar o parte dintre acestea 
formează textele folclorice. Codurile folclorice determină ansamblul 
de simboluri, care sunt legate de arhetipurile culturale și complexul 
de stereotipuri din conștiința poporului. Această informație codificată, 
ascunsă de ochiul cercetătorului, este cheia spre înțelegerea sensurilor 
tradiționale incorporate în textul folcloric și permite identificarea 
principalelor caracteristici ale mentalității etnosului. Pe lângă aceasta, 
trebuie să luăm în considerare faptul că „produsele activității unui 
popor” includ în sine și elementele creației populare. Totodată trebuie 
să menționăm că prin compararea rezultatelor și concluziilor oferite 
de oamenii de știință din acest domeniu, apar unele dificultăți ce țin 
de însăși conceptul de simbol, care este înțeles diferit. Complexitatea 
acestui concept reprezintă o problemă nu doar pentru etnologie și 
folcloristică, dar și pentru alte discipline. Simbolurile din folclor nu au 
întotdeauna o semantică unică. În mecanismul de codificare există 
un șir de componente. Aceasta se întâmplă din motiv că obiectele, 
fenomenele, ș.a. pot avea câteva trăsături distinctive și pot corela cu 
idei care au diverse conotații în contexte diferite, iar pe lângă aceasta 
sunt implicate și legăturile asociative. 
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Штрихи к вопросу о распространении самоназвания «хохлы»          
в среде украинцев севера Республики Молдова

DOI: 10.6084/m9.figshare.12356540
Вячеслав СТЕПАНОВ 

Этнофолизм хохол на Руси первоначально, в XVII в., распространял-
ся на поляков- католиков, а с усилением контактов с запорожцами 
стал неотъемлемой характеристикой внешности украинца-казака. 
Длинный чуб казаки называли оселедцем (в пер. с укр. –селедка). В 
России, начиная с XVI в., в динамике, данный термин приобретал как 
откровенно экспрессивно-негативную окраску, так и ироничную. По-
степенно этнофолизм распространился и на неказацкое украинство. 
Прическа ушла в прошлое, а термин остался. 
Самоназвание хохол получило хождение в среде украинцев Север-
ной Молдовы, что подтверждают изыскания С. Суляка (Русин 2006, 
№ 4. С. 141-149.), сторонника русофильской концепции идентичности 
русинов Молдовы. 
Молдаване и другие жители края в XIX в. называли местных русинов 
патлачами из-за особенностей прически (А. Афанасьев-Чужбинский, 
А. Нестеровский, П. Чужбинский и др.). Сами русины себя так не на-
зывали. Патлы отличались от оселедця, но обе прически подразуме-
вали подбривание затылка. 
Прическа, языковая близость бессарабских русинов и украинских ка-
заков (история последних переплелась с историей Бессарабии XIX 
в.), могли способствовать распространению разговорного термина 
хохол, прежде всего среди русского военного офицерства и солдат. 
Ни в одном дореволюционном источнике подобный термин в отноше-
нии русинов и малороссов Бессарабии не встречается. Думается, что 
его более широкое распространение в регионе сегодня связано с со-
бытиями уже ХХ в., в том числе происходившими в ходе коренизации 
в МАССР.
Данным многоаспектным термином подчеркивается и отдаленность 
его носителей от Украины. Среди украинцев севера Молдовы распро-
странена поговорка «украинцы живут на Украине, а хохлы – там, где 
лучше». 
Тема уникального регионального самоназвания украинцев севера 
Молдовы интересна, как и их историческая судьба, в ходе которой 
русинское население края оказалось вовлеченным в примордиаль-
но-инструментальный процесс формирования общеукраинских цен-
ностей в XIX – начале XXI вв.
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