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Colecția Professional a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” este 
instituită în scopul oferirii unor lecturi profesionale esențiale, ba-
zate pe studii și cercetări biblioteconomice și alte discipline so-
cioumane, pe traduceri ale unor lucrări de referință semnate de 
autori notorii ai domeniului, realizate de cercetători ai bibliotecii.

Colecția va include: enciclopedii, dicționare, glosare, monografii, 
manuale, ghiduri, cataloage, sinteze ale rezultatelor cercetărilor, 
materiale ale conferințelor, rezumate ale comunicărilor științifice, 
suporturi de curs, culegeri de practici de calitate.

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a lansat și alte colecții care, la 
fel, oferă lecturi esențiale pentru bibliotecari precum: Bibliogra-
phica, Chișinăuiana, Biblio Eseu, Exegeze literare, Antologii.

Colecția Professional

REZUMATE ALE COMUNICĂRILOR
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PROGRAMUL SIMPOZIONULUI

Joi, 24 septembrie 2020

8.30 – 9.00

Înregistrarea participanților

9.00 – 9.30 
ȘEDINȚA PLENARĂ

Moderator: dr. hab. Victor GHILAȘ

Mesaje de salut:
Andrei CHISTOL, secretar de stat, Ministerul Educației, Culturii 

și Cercetării
dr. hab. Victor GHILAȘ, director al Institutului Patrimoniului 

Cultural
dr. Mariana HARJEVSCHI, director general al Bibliotecii 

Municipale „B.P. Hasdeu”

Prezentarea volumului:
Studii culturale. Vol. I. Materialele Simpozionului Național de 

Studii Culturale. Ediția I. Chișinău, 26 septembrie 2019. Chișinău, 
2020.

Prezintă: dr. Adrian DOLGHI

Comitetul de organizare: dr. hab. Victor GHILAȘ – copreședinte, 
Anastasia MOLDOVANU – copreședinte, Tatiana COȘERI, 
dr. Adrian DOLGHI, dr. Natalia GRĂDINARU, dr. Violeta TIPA

Comitetul științific: dr. hab.Victor GHILAȘ – copreședinte, 
dr. Mariana HARJEVSCHI – copreședinte, dr. Adrian 
DOLGHI, dr. Ion DUMINICĂ, dr. Natalia GRĂDINARU, 
dr. Vitalie MALCOCI, dr. Svetlana PROCOP, dr. Violeta TIPA

Opiniile exprimate în rezumatele comunicărilor aparțin autorilor 
și nu reflectă pozițiile oficiale ale instituțiilor organizatoare.

    Simpozionul naţional de studii culturale : dedicat Zilelor Europene ale 
Patrimoniului, Ediţia a 2-a, 24 septembrie 2020 : Rezumate ale comunicărilor / 
Institutul Patrimoniului Cultural, Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu", Filiala de 
Arte "Tudor Arghezi"; comitetul ştiinţific: Victor Ghilaş (copreşedinte) [et al.]. - 
Chişinău : Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu", 2020 (Tipogr. "Garomont 
Studio"). - 100 p. - (Colecţia "Professional", ISBN 978-9975-134-31-6).
          Texte : lb. rom., engl., rusă. - 100 ex.
          ISBN 978-9975-3358-7-4.
CZU 008+7/9(082)=135.1=111=161.1 
S 58

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII
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Секция редких и ценных изданий библиотеки им. М.В. 
Ломоносова, филиалa муниципальной библиотеки им. 
Б.П. Хашдеу

Тамара ДУНАЕВА, библиотекa им. М.В. Ломоносова, филиал 
муниципальной библиотеки им. Б.П. Хашдеу

Редкие книги культурного документального наследия еврей-
ского народа в фонде библиотеки им. И. Мангера

Татьяна ИСКИМЖИ, библиотека им. И. Мангера, филиал му-
ниципальной библиотеки им. Б.П. Хашдеу

Книга о театре – элемент культурного наследия
д-р Эльфрида КОРОЛЕВА, Институт культурного наследия

Colecția de patrimoniu a Centrului Academic Internațional 
Eminescu – sursă pentru cercetare

Ștefan SOFRONOVICI, Centrul Academic Internațional Eminescu, 
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”

SECȚIUNEA II 
PATRIMONIUL ARTISTIC – VALOARE CULTURALĂ, 
EDUCATIVĂ ȘI ECONOMICĂ PENTRU SOCIETATEA 

SECOLULUI AL XXI-LEA

13.30–17.00 
Moderator: dr. Vitalie MALCOCI

Identități muzicale și tipare culturale diverse în creația compozito-
rului Laurențiu Gondiu

dr. Valeria BARBAS, Institutul Patrimoniului Cultural

«Goethe – sursă de inspirație pentru Beethoven: creații eterne». 
250 de ani de la nașterea compozitorului

dr. Tatiana BATÎR, Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din 
Taraclia

Istoria construirii primei clădiri din piatră a Circului-teatru din 
Chișinău în anii 1911-1918

dr. Alla CEASTINA, Institutul Patrimoniului Cultural

SECȚIUNEA I 
CARTEA CA ELEMENT AL PATRIMONIULUI CULTURAL

9.30 – 12.30
Moderator: Anastasia MOLDOVANU

Ecranizarea ca instrument de promovare a literaturii naționale
dr. Alexandru BOHANȚOV, Institutul Patrimoniului Cultural

Tezaurul religios în colecțiile Bibliotecii „Transilvania”
Tatiana DONȚU, Filiala „Transilvania”, Biblioteca Municipală „B.P. 

Hasdeu”

The Bible in the Russian Judaizers’ worldview (in the 19th century)
PhD Tatiana I. KHIZHAYA, Vladimir State University named after 

Alexander and Nikolay Stoletovs

Rolul cărții în formarea elitei societății
Sergiu LUCA, Universitatea Tehnică a Moldovei

Valoarea științifică a colecției Bibliotecii de Arte „Tudor Arghezi”. 
Documente de patrimoniu

Anastasia MOLDOVANU, Filiala de Arte „Tudor Arghezi”, 
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”

Prima Enciclopedie Română – un ocean informațional al patrimo-
niului cultural

Alexandru MORARU, Biblioteca Centrală a Bibliotecii Municipale 
„B.P. Hasdeu”

The role of fiction in the native language in the development of eth-
nic identity of the Gagauz

PhD Diana NICOGLO, Institute of Cultural Heritage

Universul cărții în expresie cinematografică
dr. Dumitru OLĂRESCU, Institutul Patrimoniului Cultural

Grafica de carte în creația artistului plastic Stefan Sadovnikov
dr. Victoria ROCACIUC, Institutul Patrimoniului Cultural

Povestea „Ivan Turbincă”: drumul spre marele ecran
dr. Violeta TIPA, Institutul Patrimoniului Cultural
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Patrimoniul arhitectural vitivinicol – factor pozitiv de influență 
asupra vizibilității întreprinderilor din domeniu pe piețele de 
desfacere

Aurelia TRIFAN, Institutul Patrimoniului Cultural

Pauză 
12.30 – 13.30

SECȚIUNEA III

PATRIMONIUL ETNOGRAFIC: EXPRESIE A 
SPIRITUALITĂȚII ȘI A MODULUI TRADIȚIONAL DE VIAȚĂ  

(I)

9.30 – 13.30
Moderator: dr. Natalia GRĂDINARU

„Cămașa ciumei” în „spectacolul ciumei” (aspecte istorice și 
etnoculturale)

dr. Valentin ARAPU, Institutul Patrimoniului Cultural

Enigma sărbătorilor calendaristice în Moldova, transmisă prin 
masca și costumul popular

Tatiana BÎZGU, Universitatea Liberă Internațională din Moldova

Legi și dispoziții cu impact asupra reglementării procesului de zu-
grăvire și comercializare a icoanelor ortodoxe în Basarabia se-
colului al XIX-lea

dr. Manole BRIHUNEȚ, Muzeul Național de Etnografie și Istorie 
Naturală

Ceremonialul de înmormântare a copiilor născuți morți
Carolina COTOMAN, Institutul Patrimoniului Cultural

Populația evreiască a principatului Moldovei: sefarzii, așkenazii, 
karaimii (retrospectivă istorică)

dr. Victor DAMIAN, Institutul Patrimoniului Cultural

Destin cultural: Gleb Ceaicovschi-Mereșanu la 100 de ani
dr. Tatiana COMENDANT, Academia de Muzică, Teatru și Arte 

Plastice

Cântarea religioasă bizantină între tradiția orală și cea scrisă
dr. Violina GALAICU, Institutul Patrimoniului Cultural

Maestrul Ion Paulencu – cântăreț și muzician polivalent: schița 
unui bilanț de creație la ceas aniversar

dr. Vasile CHISELIȚĂ, Institutul Patrimoniului Cultural

Memorie culturală și identitate: paradigme în cercetarea artei 
teatrale

dr. Ana GHILAȘ, Institutul Patrimoniului Cultural

Colecția de melodii a lui François Rouschitzki – însemne identitare 
în orizontul culturii muzicale naționale

dr. hab. Victor GHILAȘ, Institutul Patrimoniului Cultural

Specificul vizualizării tradițiilor naționale din Lista Reprezentativă 
UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial din a doua jumă-
tate a secolului al XX-lea – începutul secolului al XXI-lea: cazul 
cărților cu imagini editate în Republica Moldova

Vladimir KRAVCENKO, Institutul Patrimoniului Cultural

Anton Mater – scenograf de referință din Republica Moldova
dr. Vitalie MALCOCI, Institutul Patrimoniului Cultural

Schimbarea paradigmei identitare – factor decisiv al „renașterii 
etnice”

dr. hab. Ana-Maria PLĂMĂDEALĂ, Institutul Patrimoniului 
Cultural

Tendințe artistice novatoare în artele decorative din Republica 
Moldova din ultimul deceniu al secolului al XX-lea

dr. Constantin SPÂNU, Institutul Patrimoniului Cultural

Dansul „Moldoveneasca” – analiza și maniera interpretării ele-
mentelor de dans teatrale și tradiționale

Svetlana TALPĂ, Institutul Patrimoniului Cultural
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SECȚIUNEA III 
PATRIMONIUL ETNOGRAFIC: EXPRESIE A 

SPIRITUALITĂȚII ȘI A MODULUI TRADIȚIONAL 
DE VIAȚĂ (II)

13.30-17.00
Moderator: dr. Adrian DOLGHI

Reflectarea în mass-media a celebrării Anului Nou de către comu-
nitatea urbană rusă

Serghei SÎCIOV, Institutul Patrimoniului Cultural

Sinagogile Chișinăului: istorie, arhitectură și etnologie
dr. Irina ȘIHOVA, Institutul Patrimoniului Cultural

Sf. Valentin versus Dragobete: tradiții și modernitate
dr. Valentina URSU, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 

din Chișinău

Предсвадебные обряды у болгар Республики Mолдова
Емилия БАНКОВА, Институт культурного наследия

Cказки болгар Mолдовы как этнографический и этнокульту-
рологический источник: выбор метода исследования

д-р Надежда КАРА, Институт культурного наследия

«Етнографічний образ українців зарубіжжя…» как источ-
ник изучения этнокультурного наследия украинцев 
Республики Молдова

д-р Екатерина КОЖУХАРЬ, Институт культурного наследия

К проблеме миграции населения в Республики Mолдова
д-р Виктор КОЖУХАРЬ, Институт культурного наследия

Ажурные вырезные украшения в декоре традиционного укра-
инского жилища (из фондов Этнографического музея в 
Кракове им. Сэвэрына Удзели)

канд. искусствоведения Олена КОЗАКЕВИЧ, Институт наро-
доведения Национальной академии наук Украины, Львов

Cunoștințe ale poporului român referitoare la păr (prăsad)
dr. Nicolae DUDNICENCO, Muzeul Național de Etnografie și 

Istorie Naturală

Denaturarea vieții tradiționale a romilor/țiganilor nomazi în fil-
mele de ficțiune interbelice

dr. Ion DUMINICĂ, Institutul Patrimoniului Cultural

Moștenirea culturală a Basarabiei prin prisma cercetărilor lui Gh. 
Bezvikonny. Istoric și etnolog

Olga GARUSOVA, Institutul Patrimoniului Cultural

Viața cotidiană a țiganilor mănăstirești în manuscrisele Mănăstirii 
Neamț

Alexandru MAGOLA, Institutul Patrimoniului Cultural

Evoluția și clasificarea lăzilor de zestre de pe teritoriul Republicii 
Moldova (sfârșitul sec. XIX – prima jumătate a sec. XX)

Elena MADAN, Universitatea Tehnică a Moldovei

Adolescența în mediul tradițional
Raisa OSADCI, Institutul Patrimoniului Cultural

Procesele migraționale ale populației evreiești de la sfârșitul sec. al 
XIX-lea – începutul sec. XX

Iulii PALIHOVICI, Institutul Patrimoniului Cultural

Recuperarea istoriei migrației din Republica Moldova prin memo-
ria feminină

dr. Lidia PRISAC, Institutul Patrimoniului Cultural

Perspectivele creării Muzeului de istorie și cultură a romilor din 
Republica Moldova

dr. Svetlana PROCOP, Institutul Patrimoniului Cultural

Eticheta relațiilor de vecinătate în spațiul tradițional
dr. Natalia GRĂDINARU, Institutul Patrimoniului Cultural
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DE VIAȚĂ (II)
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SECȚIUNEA I 
CARTEA CA ELEMENT AL PATRIMONIULUI CULTURAL

ECRANIZAREA CA INSTRUMENT DE PROMOVARE A 
LITERATURII NAȚIONALE

Dr. Alexandru BOHANȚOV, 
Institutul Patrimoniului Cultural

Între literatură și artele audiovizuale de natură tehnologică, pre-
cum cinematograful și televiziunea, a existat dintotdeauna o relație 
mai specială. Marele și micul ecran au apelat mereu la creația litera-
ră, în primul rând, pentru a dobândi un anume statut cultural-artis-
tic, întrucât nu întâmplător se spune: „La început a fost cuvântul…”

Arta cinematografică a acumulat o experiență destul de bogată 
în procesul de transpunere a operei literare în imagini filmice. În 
fond, cercetătorii din domeniul respectiv vorbesc despre trei tipuri 
de adaptări cinematografice:

1) este fidelă textului literar, chiar se vrea o „traducere” filmică 
asemănătoare acestuia;

2) se reține structura narativă a „țesăturii literare”, însă lumea 
imaginară a creației textuale este temeinic reinterpretată;

3) sursa literară este utilizată doar ca materie primă, drept un 
simplu pretext.

Pe de altă parte, tendința „genetică” a creației televizuale spre 
formele de tip serial oferă o posibilitate unică de a-i conferi operei 
literare transpuse pe micul ecran o încărcătură cât mai substanțială 
și mai adecvată materialului inițial, scriptic. În plus, disponibilita-
tea unui produs audiovizual serial de a fi difuzat în „cuante” (30-
50 minute), pe parcursul unei lungi perioade de timp, se consti-
tuie într-un important principiu compozițional al ecranizării, dar 
și într-un instrument foarte eficient de promovare a cărții tipărite. 
De aceea, în epoca când televiziunea și noile media au bulversat, 
literalmente, spațiul cultural, literatura, ca artă elitară, trebuie să-
și modernizeze strategiile de comunicare cu publicul, inclusiv prin 
utilizarea canalelor audiovizuale.

Традиционная украинская вышивка в декоре современной 
одежды

канд. искусствоведения Татьяна КУЦЫР, Институт народове-
дения Национальной академии наук Украины, Львов

Интерпретативная этнологическая модель «Осмысление 
герменевтических максим» в применении к идишским 
устойчивым выражениям молдавских евреев: аспект вы-
явления духовности

д-р хаб. Жозефина КУШНИР, Институт культурного наследия

Молдавские влияния в домостроительстве украинцев села 
Булэешть (по данным лексических заимствований)

Алексей А. РОМАНЧУК, Институт культурного наследия

Игровые традиции гагаузов в научном наследии В. А. Мошкова
д-р Виталий СЫРФ, Институт культурного наследия

Гимн «рождению» хлеба в обряде «пипируда»
д-р Евдокия СОРОЧЯНУ, Институт культурного наследия

«Посмертные вещания преподобного Нила Афонского, миро-
точивого»: текст в контексте эпохи

канд. наук Максим ХИЖИЙ, Владимирский государственный 
университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

Reflectarea informațiilor despre lipoveni în revista «Кишиневские 
епархиальные ведомости»

dr. Tatiana ZAICOVSCHI, Institutul Patrimoniului Cultural

Copiii în cadrul instituțiilor de învățământ din RSSM în anul de 
studii 1944-1945

dr. Adrian DOLGHI, Institutul Patrimoniului Cultural
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TEZAURUL RELIGIOS ÎN COLECȚIILE 
BIBLIOTECII „TRANSILVANIA”

Tatiana DONȚU, Filiala „Transilvania”, 
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”

Cititorii chișinăuieni însetați de carte creștină își pot poto-
li această necesitate în cadrul Bibliotecii „Transilvania”. Salonul de 
carte religioasă amenajat într-un spațiu mic, dar cald și primitor, 
împodobit cu icoane frumoase, străjuit de icoana Maicii Domnului 
la intrare, își așteaptă cititorii. Iubitorii de lectură găsesc aici cărți 
preponderent religioase, lucrări de referință – dicționare, tratate, en-
ciclopedii, manuale, dar și publicații periodice cu această tematică.

Cărțile sunt așezate în funcție de domeniile cunoașterii religi-
oase, în ordine alfabetică. Oricine trece pragul acestei săli, găsește 
aici cărți ce tratează subiecte din Vechiul și Noul Testament, hristo-
logie, dogmatică, viețile sfinților, Sfinții Părinți, cărți de rugăciuni, 
cărți de predici, istorie bisericească, liturgică și cărți de cult. Printre 
autorii cel mai des solicitați de către cititori sunt: pr. Ilie Cleopa, pr. 
Arsenie Boca, Nicolae Steinhardt, Sfântul Vasile cel Mare etc.

Colecția a fost creată cu scopul de a satisface solicitările și inte-
resul utilizatorilor pentru domeniul dat al cunoașterii, mai ales că în 
timpul regimului comunist acest domeniu a fost interzis. Interesul 
membrilor comunității pentru religie, în general, credința lor, ali-
mentată de contactul cu biserica, biblioteca a resimțit-o imediat 
după constituirea sa.

Concretizarea acestei nevoi s-a produs chiar în luna august a 
anului 1991 când, într-un cadru festiv, biblioteca și-a deschis ușile 
pentru cititorii săi, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „O. Goga” 
din Cluj. Înființarea acestei filiale, sub patronajul BM „B.P. Hasdeu”, 
și a BJC „O. Goga”, este atât meritul neobositului părinte Teofil, 
Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului, cât și rodul preocu-
părilor directorului de atunci al Bibliotecii Județene din Cluj, Traian 
Brad. De la înființare și până acum au trecut 29 ani. Au trecut însă 
frumos, cu sporirea fondului de carte, a numărului de cititori, cu 
modernizarea spațiului, cu activități menite să-i atragă pe utilizatori 
spre carte, spre dorința de a cunoaște.

Din păcate, actualmente, în condițiile proliferării fără precedent 
a produselor televizuale de divertisment, pagina literară de calitate 
își croiește tot mai greu drumul spre micul și marele ecran.
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THE BIBLE IN THE RUSSIAN JUDAIZERS’ WORLDVIEW 
(IN THE 19TH CENTURY)

PhD Tatiana I. KHIZHAYA, 
Vladimir State University named after 

Alexander and Nikolay Stoletovs

Russian Judaizers (Subbotniks) are representatives of the com-
moners’ religious movement which spread among peasants, town-
speople, merchants and Cossacks presumably since the early 18th 
century. They focused their attention on the Old Testament texts, 
primarily on the commandments of the Pentateuch and the Psalms.

The source materials reveal the main spurs behind the attracti-
veness of Mosaic Law for the Russian God-seekers: antiquity of the 
Old Testament faith, its divine origin and immutability, compared 
with the “younger”, “secondary” and “invented” Christianity, which 
abolished the “old law”. Such ideas were familiar and understanda-
ble to the Russian peasants with their patriarchal outlook. The tho-
rough observance of the numerous precepts of the Pentateuch was 
considered a sign of righteousness by them. The ritualistic percep-
tion of the “Mosaic teaching” was consistent with the ritual nature 
of Russian folk religiosity. In addition, the severity of the “Law” may 
have been in sync with ascetic tendencies in the Russian Orthodox 
Christian culture: after all, even some Orthodox Christian peasants 
regarded the strict adherents of the Old Testament commandments 
as a kind of ascetics and servants of God.

The commoners’ literal interpretation of the Bible was caused by 
ignorance and misunderstanding of the Church commentary tra-
dition of the Holy Scripture, as well as by the peculiarities of folk 
hermeneutics.

The de-christianization of the Judaizers’ movement can be tra-
ced from the end of the 18th and throughout the 19th centuries. 
However, in one of its segments, among the Molokan-Subbotniks, 
Christian stream was persisting for a long time. The latter indicates 
the origin of the Molokan-Subbotniks from the so-called “spiritual 
Christianity” movement, that emerged in the 18th century Russia. 
New Testament characters, ideas, concepts and meanings are found 

Cei care consultă această colecție provin din medii diverse și 
solicită cărți în funcție de interesele lor de cunoaștere. Cea mai des 
întâlnită categorie o reprezintă studenții de la teologie, dar și pro-
fesorii de religie și preoții. Așadar, se poate vorbi de un parteneriat 
rodnic între școală, bibliotecă și biserică, în care cele trei instituții își 
dau mâna pentru a sprijini actul de educație și de cultură generală. 
O altă categorie care are nevoie de lectură o reprezintă pensionarii, 
dar și cei interesați de pictura religioasă, care au nevoie de modele 
canonice pentru icoanele pe care intenționează să le picteze.

Vor fi prezentate șapte cărți bisericești din colecțiile bibliotecii: 
trei Mineie, un Penticostar, Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie ti-
părită cu aprobarea Sfântului Sinod și Preafericitul Părinte Iustin, 
patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (1983), Noul Testament ti-
părit pentru prima dată în limba română în 1648 de către Simion 
Ștefan, Mitropolitul Transilvaniei, reeditat după 340 ani la inițiativa 
Preasfințitului Emilian, Episcop de Alba Iulia (1988), Evanghelia cu 
autograful Arhiepiscopului Vadului, Feleacului și Clujului, Teofil, 
din 24 august 1991 – adevărate opere de artă, originale și inedite, 
realizate în cele mai renumite centre tipografice ale României.
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ROLUL CĂRȚII ÎN FORMAREA ELITEI SOCIETĂȚII

Sergiu LUCA, 
Universitatea Tehnică a Moldovei

„Tabula rasa” – teoria filosofului John Locke reprezintă în sine 
omul fără carte.

Importanța cărții în formarea personalității este demonstrată de 
nenumăratele interdicții ale cărților pe parcursul istoriei omenirii: 
,,liste negre” ale cărților interzise și ruguri de cărți. De aici pornesc 
întrebări retorice: „Care vă este cartea de căpătâi?”, „Ce cărți au stat 
la baza formării dvs.?” etc.

Cartea este izvorul de cunoștințe care poate fi transmis altor ge-
nerații, contribuind la formarea lor. Alexandru Macedon a interzis 
filosofului Aristotel să publice cărțile sale pentru ca numai el să fie 
posesorul de cunoștințe căpătate pe cale orală de la profesorul său.

Educația are rolul de a orienta și de a stimula evoluția potențe-
lor genetice, permițând realizarea naturii umane. O bună guvernare 
poate fi realizată doar în baza unor cunoștințe calitative. Necesitatea 
educației pentru elită a fost conștientizată încă din antichitate. Astfel, 
în toate societățile s-a implementat formula creării școlilor speciale 
pentru copiii regilor și ai aristocraților. În Uniunea Sovietică pentru 
funcționarii de partid a fost creată Școala Superioară de Partid, de-
oarece buna guvernare se echivala cu nivelul superior de ideologi-
zare a funcționarului. Universitatea de Stat din Moscova a fost cre-
ată pentru instruirea viitorilor funcționari («для разночинцев»).

Societatea în care trăim este o societate informațională globa-
lă. Este o societate bazată pe cunoaștere în care cunoștințele sunt o 
condiție necesară pentru bunăstarea fiecărui cetățean în parte și a 
întregii societăți.

Elitele culturale și științifice au rolul de a apăra cultura și merite-
le naționale în știința universală. Cartea este un artefact în demon-
strația existenței unui popor, iar poporul care nu va avea cărți scrise 
va rămâne în afara istoriei.

in self-representation and eschatology of the sectarians as well as 
in their perception of Christ. They identified themselves with the 
“New Israel”.

Overall, the attitude to the New Testament and Christ among 
the Mosaic Law followers varied from hostile distancing to pro-
nounced sympathy and even to the recognition of certain doctrinal 
points of Christianity. Thus, for all preference for the Old Testament 
books both parts of the Bible were significant for the Russian religi-
ous dissidents.
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PRIMA ENCICLOPEDIE ROMÂNĂ – UN OCEAN 
INFORMAȚIONAL AL PATRIMONIULUI CULTURAL

Alexandru MORARU, 
Biblioteca Centrală a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”

Drept subiect pentru prezenta conferință am ales prima 
Enciclopedie Română, o ediție de lux pentru acele timpuri, editată 
la Sibiu în trei volume pe parcursul „a două secole”: primul volum a 
apărut în anul 1898, al doilea – în anul 1900, iar ultimul – în 1904. 
Această carte veche și rară se află la Biblioteca Centrală, Colecții 
Speciale. Volumul a apărut cu suportul Asociațiunii pentru litera-
tura română și cultura poporului român, sub redacția doctorului în 
științe C. Diaconovich.

Prima Enciclopedie Română este o ediție de excepție cu un 
волум informațional de invidiat, o adevărată bijuterie a patrimo-
niului cultural și spiritual. Iată câteva informații statistice despre 
fiecare volum în parte:

Volumul I: 936 de pagini cu 10 401 de articole, 9 hărți, planuri și 
anexe, 111 ilustrații la text;

Volumul II: 947 de pagini cu 8 402 de articole, o hartă, 2 anexe 
și 20 de ilustrații la text;

Volumul III: 1276 de pagini cu 18 819 de articole, 2 hărți, 2 ane-
xe și 16 ilustrații la text.

Cu siguranță, la această titanică lucrare și-au adus contribuția 
câteva sute de oameni de știință, savanți, scriitori, istorici, juriști, 
ingineri etc. din toate domeniile de activitate umană, din multe 
țări ale lumii. Nu vom greși dacă vom afirma că în aceste câteva 
mii de pagini au intrat toate cunoștințele omenirii de până la anul 
1905, opera fiind bine localizată în România și în tot spațiul cultural 
românesc.

VALOAREA ȘTIINȚIFICĂ A COLECȚIEI BIBLIOTECII DE 
ARTE „TUDOR ARGHEZI”. DOCUMENTE DE PATRIMONIU

Anastasia MOLDOVANU, 
Filiala de Arte „Tudor Arghezi”, 

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”

După valoarea patrimonială, în colecția Bibliotecii de Arte „Tudor 
Arghezi” se regăsesc cărți curente, cărți vechi, care, indiferent de anul 
de publicare, au caracteristici importante: calități grafice distincte ale 
copertei sau ale foii de titlu, conținut prețios, cărți cu valoare bibliofilă 
deosebită ce conțin semnătura sau autograful autorului cărții (docu-
mentului). Prin noțiunea de tipuri de documente vom identifica aici 
colecția Partituri muzicale cu o prezență semnificativă a unora dintre 
ele, tipărite la începutul secolului XX în diferite limbi – germană, po-
loneză, maghiară, engleză, cu format atipic și cu o așezare deosebită 
în pagină, cu ilustrații realizate artistic. Fac referire la muzica tipă-
rită a marilor compozitori universali – J. S. Bach, W. A. Mozart, L. 
van Beethoven ș.a.; la două cărți vechi, editate în anul 1901 de către 
muzicologul german Hugo Rihman; la „Cântece basarabene”, o cule-
gere de cor pentru două și trei voci, aprobată de Ministerul Educației 
Naționale și de Sfatul Țării, editată în anul 1939. Evident, completarea 
fondului cu astfel de documente are loc din contul donațiilor perso-
nale care au o mare importanță, deoarece sunt colecționate de oameni 
profesioniști în varii domenii, care au activat într-o anumită perioadă 
de timp. La Filiala de Arte „Tudor Arghezi” aceste donații sunt gesti-
onate sub forma de colecții speciale care sporesc valoarea științifică a 
fondului de bibliotecă. Regăsim aici lucrări inedite, apărute la începu-
tul secolului XX (1901-1903), despre evoluția artei plastice, a graficii 
de carte în țările europene; proiecte ale arhitecturii românești pentru 
construirea caselor; un studiu monografic în limba germană (1963) 
despre evoluția modei, stilurilor și tendințelor artistice din antichita-
te și până în anii ’60 ai secolului XX. În acest context apare întreba-
rea gestionării acestui fond special, adică inventarierea, catalogarea și 
păstrarea lui, elaborarea unei Bibliografii comune pentru toate filialele 
Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, care ar urma să fie completată 
permanent și, prin urmare,să devină un bun comun al tuturor.
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UNIVERSUL CĂRȚII ÎN EXPRESIE CINEMATOGRAFICĂ

Dr. Dumitru OLĂRESCU, 
Institutul Patrimoniului Cultural

De-a lungul anilor, cartea, în calitatea ei de obiect spiritual, a fost 
mereu înălțată la rang de simbol, de metaforă sau chiar de arhetip: 
„universul ca o carte”, după Borges; la babilonieni, stelele constitu-
iau „scrisul cerului”; Biblia spune că „cerul s-a dat în lături ca o car-
te”; la Dante descoperim „cartea memoriei” și sferele cerești ca niște 
„volume”; cosmosul reprezintă o carte în scrierile lui P.  Cаlderón 
de la Barca; metafora „scrieri cifrate” apare la Eminescu, Herder, 
Novalis ș.a. Toate aceste concepte despre carte, în ipostaza ei de 
obiect de spirit, i-au inspirat pe mulți oameni de știință, de artă și 
cultură.

Corelațiile dintre carte și arta filmului au început a fi studiate 
atunci când limbajul cinematografic și-a demonstrat posibilitățile 
sale tehnice și artistice de a pătrunde în toate domeniile vieții, in-
clusiv în sfera valorificării cărții. De mult timp aceste corelații erau 
cercetate doar din perspectiva procesului de ecranizare a operelor 
literare.

În discursul cinematografic, grație componentelor sale impor-
tante (imagine, comentariu literar, partitură muzicală), materialul 
iconografic de pe pagina de carte (manuscrisul, grafica de carte, 
tabloul, fotografia etc.) prinde viață, se reanimează prin limbajul 
cinematografic (mișcarea camerei de filmat, cadrajul, unghiulația, 
lumina etc.), obține dimensiuni spațiale, dar și sonore. Toate aces-
tea reprezintă un proces ce aprofundează fondul ideatic, facilitează 
asimilarea și valorificarea conținutului cărții.

Drept argumente pentru aceste idei sunt filmele „Lumina cărții” 
(scenariu Nicolae Dabija, regie Pavel Bălan) despre destinul, ade-
sea dramatic, a mai multor cărți vechi, și „Anastasie Crimca” (autor 
Pavel Bălan), dedicat vestitului caligraf și miniaturist de carte, mi-
tropolitul Anastasie Crimca.

Prezintă interes interferența creației cinematografice (filme-
le „Lumina cărții”, „Ecoul vechilor cazanii”, „Pagini de lumină”, 
„Varlaam”, „Dosoftei”, „Petru Movilă”) a lui Pavel Bălan cu creația 

THE ROLE OF FICTION IN THE NATIVE LANGUAGE  
IN THE DEVELOPMENT OF ETHNIC IDENTITY  

OF THE GAGAUZ

PhD Diana NICOGLO, 
Institute of Cultural Heritage

It is well known that the Gagauz people are a young-written 
people who acquired their written language in 1957. This event was 
a powerful impetus for the emergence and development of litera-
ture in the native language. A large proportion of the works by the 
writers of the Gagauz origin contains folk motifs and is written un-
der the influence of ethnic traditions and folklore.

The research has shown that different types of identity are re-
flected in the fiction of Gagauz people: regional, linguistic, religious, 
family, identity of a farmer and a cattle breeder. Such moral values 
as attitude towards elders and attitude towards work found wide 
coverage in the fiction of the Gagauz people.

The formation of the picture of the world was also facilitated by 
works dedicated to various historical events in the life of the Gagauz 
people. Whileduring the Soviet era the number of readers among 
the Gagauz community was insignificant, in the post-Soviet period 
this number increased due to the processes of ethnic revival. The 
introduction in the school curriculum lessons on the Gagauz lan-
guage and literature, as well as the subject „History, culture and tra-
ditions of the Gagauz people”, helps to expand the circle of readers 
and instill in them a sense of patriotism for their small homeland 
Budjak, stimulates interest for the traditions of the people.

Gagauz fiction has performed and continues to serve as a trans-
lator of folk traditions. Its study allows not only to acquaint readers 
with them, but also to instill respect for the history and culture of 
their people, which undoubtedly contributes to the development of 
ethnic identity. In this context, the fiction of the Gagauz people can 
be called „the product of the spiritual activity of the ethnos”, and the 
books of the Gagauz writers published in the Gagauz language are 
elements of the cultural heritage of the people.
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GRAFICA DE CARTE ÎN CREAȚIA ARTISTULUI PLASTIC 
STEFAN SADOVNIKOV

Dr. Victoria ROCACIUC, 
Institutul Patrimoniului Cultural

În ambianța artistică autohtonă, plasticianul Stefan Sadovnikov 
este cunoscut, în primul rând, datorită picturii sale, performan-
ce-urilor și instalațiilor create în colaborare cu Centrul de Artă 
Contemporană din Chișinău [KSA:K], datorită artei scenografice 
de teatru și de cinema etc. Devenind membru titular al mai mul-
tor uniuni de creație, nu doar al celor de creație plastică (Uniunea 
Artiștilor Plastici din Federația Rusă și din Republica Moldova, 
Uniunea Cineaștilor din Federația Rusă și din țările CSI, Uniunea 
Teatrală și cea a Jurnaliștilor din Federația Rusă, Uniunea Scriitorilor 
Ruși din Republica Moldova „A.S. Pușkin”), artistul a beneficiat de 
studii superioare în domeniul filologic și cel al desenului, picturii și 
teoriei artei grafice, susținând lucrarea de licență cu titlul „Imagini 
grafice ale monedelor medievale moldovenești (groși) din secolele 
XIV-XVI”.

În bogatul palmares profesional-artistic al lui Stefan Sadovnikov 
se includ expozițiile naționale și internaționale, publicațiile știin-
țifice privind heraldica moldovenească și activitatea lui în cadrul 
Institutului de Arheologie al Academiei de Științe a Moldovei, pu-
blicațiile din domeniul literaturii artistice, activitatea sa în calitate 
de pedagog universitar etc. Din anii ’80, Stefan Sadovnikov a fost 
interesat de grafica de carte.

Analizând ilustrațiile de carte semnate de artistul plastic Stefan 
Sadovnikov, observăm o gamă largă de simboluri, metafore și ale-
gorii create de artist în baza diverselor principii de aglutinare, inter-
ferențe de forme și de linii plastice, specifice mai cu seamă gândirii 
sculptorilor. Combinând, în mod plastic, figura umană cu obiectul, 
artistul personifică ideile de casă, oraș, muzică, poezie și dragoste. 
Imaginea artistică apare ca o chintesență a relațiilor personajului 
uman cu obiectul. Astfel, în mai multe ilustrații create de artistul 
plastic Stefan Sadovnikov, obiectele neînsuflețite au căpătat via-
ță și trăsături identice caracterului și spiritului uman. Umanizând 

sa de autor de carte și de istoriograf („Poliptic moldav”, „Tradiții 
populare în arhitectura moldovenească”, „Icoana sufletului nostru”, 
„Ștefan cel Mare și Sfânt”, „Biserica Adormirii Maicii Domnului”, 
„Cetățile sufletului. Mănăstiri și schituri basarabene”, „Rugă pen-
tru neam”).

Astfel, vom încerca să demonstrăm posibilitățile filmului do-
cumentar în „aducerea acasă” a cărților noastre vechi, risipite, din 
varii motive, prin toată lumea, precum și valorificarea lor ca pe o 
componentă importantă a patrimoniului spiritual al neamului.
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POVESTEA IVAN TURBINCĂ: DRUMUL SPRE MARELE ECRAN

Dr. Violeta TIPA, 
Institutul Patrimoniului Cultural

Una dintre puținele capodopere, create la studioul „Moldova-
film” în baza unei opere din literatura clasică națională, a fost și va 
rămâne filmul „Se caută un paznic” (1967), în regia lui Gheorghe 
Vodă, film înscris în fondul de aur al cinematografiei naționale, ală-
turi de „Poienile roșii” și „Lăutarii” de Emil Loteanu. Timpul nu 
i-a știrbit din valoarea și originalitatea sa, filmul rămânând la fel 
de spectaculos și intrigant prin redimensionarea operei crengie-
ne într-o parabolă filosofică. Astăzi, interes prezintă atât filmul ca 
operă aparte, care a reușit să transmită viziunile autorului, spiritu-
alitatea lui națională, cât și istoria creării lui. Materialele păstrate 
în fondurile Arhivei Naționale a Republicii Moldova ne permit să 
restabilim, mai mult sau mai puțin, epopeea realizării acestei opere 
cinematografice, începând cu anul 1964, când Vlad Ioviță, tânărul 
absolvent al Cursurilor superioare de scenaristică și regie, inspirat 
de cunoscuta poveste „Ivan Turbincă” a clasicului literaturii române 
Ion Creangă, depune oferta pentru film. Studiind materiale de ar-
hivă (scrisori oficiale, procese-verbale ale ședințelor Consiliului ar-
tistic al studioului „Moldova-film”, deciziile și rezoluțiile Colegiului 
redacțional de pe lângă Sovietul de Miniștri al RSSM, Comitetului 
de stat pentru cinematografie etc.), vom putea urmări peregrinările 
scenariului literar până la lansarea filmului „Se caută un paznic”, 
în 1968, pe marele ecran. Prezintă interes dezbaterile provocate de 
interpretarea textului crengian, de viziunile scenaristului și ale re-
gizorului, precum și atitudinea diferitor personalități din domeniul 
artei și culturii față de noua operă cinematografică. În acest con-
text se înscriu avizele solicitate Academiei de Științe a Moldovei, 
Comitetului pentru religie și, în mod special, avizele Comitetului 
de stat pentru cinematografie (de la Moscova), care susținea crearea 
unui film-poveste antireligios. Parcursul scenariului literar până la 
marele ecran ne deschide perspective noi asupra filmului „Se caută 
un paznic”, asupra condițiilor social-culturale și ideologice, care au 
generat o atare viziune originală a poveștii crengiene.

obiectul și transformându-l în simbolul asociat, artistul reușește să 
găsească forme, linii, compoziții și configurații plastice inedite, uti-
lizând cele mai simple materiale și tehnici de creație și de expresie 
artistică: tușul, pixul, creionul simplu și guașа.
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Наши книги – не музейные экспонаты. Они составляют 
часть активно используемого фонда библиотеки. Основные 
категории пользователей – научные работники, аспиранты, 
преподаватели вузов, колледжей, школ, архивные, музейные, 
библиотечные специалисты, краеведы, студенты, учащиеся. С 
коллекцией редких книг любой заинтересованный читатель 
может ознакомится на сайте библиотеки им. М.В. Ломоносова 
в разделе «Редкие книги».

СЕКЦИЯ РЕДКИХ И ЦЕННЫХ ИЗДАНИЙ 
БИБЛИОТЕКИ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА, ФИЛИАЛA 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. Б.П. ХАШДЕУ

Тамара ДУНАЕВА, 
библиотекa им. М.В. Ломоносова, 

филиал муниципальной библиотеки им. Б.П. Хашдеу

Секция редкой книги появилась в библиотеке им. М.В. 
Ломоносова 8 лет назад. Этот фонд невелик – всего пару сотен 
книг. Однако ценность его измеряется не величиной, а уни-
кальностью. Основу фонда составляют издания XІХ-XX веков. 
По своему содержанию фонд универсален. Большая его часть 
– это художественная литература. Кроме того, есть научно-по-
пулярная литература прошлых веков, словари, энциклопедии, 
газеты.

В коллекции редких книг представлены: сборник 
«Cтихотворенiя и Прозаическiя статьи» Михаила Васильевича 
Ломоносова, изданная в 1886 году и подаренная в 1984 году 
поэтом Ионом Одобеску; А. Глазунов 1895 года издания; И. 
Тургенев –1898; М. Горький – 1901; Емилиан Буков –1938; В. 
Жуковский –1902; Н. Лесков – 1903; П. Чайковский – 1908; 
И. Брамс – 1873; М. Ю.Лермонотов – 1940; Г. Уэллс – 1909; 
«Отечественные записки» –1840; «Вестник Европы» – 1879; 
«Курс географии внеевропейских стран» – 1905; «Нива» – 1899; 
«Капитал» К.Маркса – 1950 года издания и многое другое.

Секция редкой книги призвана:
• сохранять традиции книжной культуры;
• осуществлять работу по комплектованию, обработке и 

хранению редких книг;
• формировать и предоставлять пользователям библиогра-

фическую информацию;
• осуществлять научные исследования в области истории 

книги и книговедения;
• развивать и укреплять связь поколений любителей ста-

ринных книг.
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КНИГА О ТЕАТРЕ – ЭЛЕМЕНТ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Д-р Эльфрида КОРОЛЕВА, 
Институт культурного наследия

Статья «Книга о театре – элемент культурного наследия» 
состоит из кратких аннотаций книг по истории молдавского 
драматического, оперного и балетного театров с конца 60-х го-
дов XX века до конца 20-х годов XXI столетия (Д. Прилепова, 
Л. Чемортана, Э. Королевой, Н. Бэтрыну, Н. Рожковской и 
В. Рожковского, П. Проки, П. Пелина. А. Маноила, А. Гилаш, 
Д. Гимпу), русского драматического театра (Л. Шориной, Н. 
Рожковской, Т. Котович, Ю. Семеновой), в которых анали-
зируются процессы их становления и творческого развития, 
взаимосвязи с культурными центрами разных стран в разные 
исторические периоды. В книгах рассматриваются роль и зна-
чение творческих личностей в определении художественных 
особенностей театров.

Книги, последовательно представленные по годам их пу-
бликаций – солидная основа исследования истории и теории 
театрального искусства и нематериального культурного насле-
дия Республики Молдова как части мирового историко-куль-
турного наследия; уникальный источник изучения социо-
культурных изменений в общественной жизни, моральных и 
нравственных установок разных эпох, запечатлённых в худо-
жественных образах, способствующих когнитивному, аффек-
тивному, суггестивному воздействиям и соответствующим 
трансформациям как отдельного человека, так и общества в 
целом.

РЕДКИЕ КНИГИ КУЛЬТУРНОГО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 
НАСЛЕДИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА В ФОНДЕ 

БИБЛИОТЕКИ ИМ. И. МАНГЕРА

Татьяна ИСКИМЖИ, библиотека им. И. Мангера, 
филиала муниципальной библиотеки им. Б.П. Хашдеу

Информация, заключающая весь мировой опыт человече-
ства, служащая исторической памятью нации и основой даль-
нейшего экономического и духовного прогресса общества, 
хранится в библиотеках. Сохранение для будущих поколений 
этой бесценной информации и ее носителей – книг, составля-
ющих библиотечные фонды, – стало глобальной задачей, кото-
рую решают все цивилизованные страны мира.

В целях сохранения еврейского культурного документаль-
ного наследия, в Библиотеке им. И. Мангера, с 2000-го года, 
работает отдел «Редкая книга», фонд которого насчитывает 
более 1500 экземпляров документов.

Коллекция книг на иврите включает в основном религиоз-
ные книги, изданные в XIX – начале XX веках. Наиболее редкие 
из них – два свитка Торы, тома Вавилонского Талмуда, издан-
ные в 1848-1880 годах в Лемберге, издание Торы (Пятикнижие 
Моисеево), датированное 1874 годом; Книги Пророков 1904 и 
1914 годов издания, Зоhар 1910 года, Агада. Коллекция этих 
редких и ценных книг формировалась частично за счет при-
обретений у букинистов, но основная часть получена в дар от 
жителей Кишинева и Молдовы.

Библиотеки изначально предназначены для выполнения 
двуединой функции – хранить опубликованные и написанные 
в прошлом документы и обеспечить доступ к ним нынешним 
и будущим поколениям.
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В. Рожковского, П. Проки, П. Пелина. А. Маноила, А. Гилаш, 
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НАСЛЕДИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА В ФОНДЕ 

БИБЛИОТЕКИ ИМ. И. МАНГЕРА

Татьяна ИСКИМЖИ, библиотека им. И. Мангера, 
филиала муниципальной библиотеки им. Б.П. Хашдеу

Информация, заключающая весь мировой опыт человече-
ства, служащая исторической памятью нации и основой даль-
нейшего экономического и духовного прогресса общества, 
хранится в библиотеках. Сохранение для будущих поколений 
этой бесценной информации и ее носителей – книг, составля-
ющих библиотечные фонды, – стало глобальной задачей, кото-
рую решают все цивилизованные страны мира.
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ного наследия, в Библиотеке им. И. Мангера, с 2000-го года, 
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из них – два свитка Торы, тома Вавилонского Талмуда, издан-
ные в 1848-1880 годах в Лемберге, издание Торы (Пятикнижие 
Моисеево), датированное 1874 годом; Книги Пророков 1904 и 
1914 годов издания, Зоhар 1910 года, Агада. Коллекция этих 
редких и ценных книг формировалась частично за счет при-
обретений у букинистов, но основная часть получена в дар от 
жителей Кишинева и Молдовы.

Библиотеки изначально предназначены для выполнения 
двуединой функции – хранить опубликованные и написанные 
в прошлом документы и обеспечить доступ к ним нынешним 
и будущим поколениям.
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SECȚIUNEA II

PATRIMONIUL ARTISTIC – VALOARE CULTURALĂ, 
EDUCATIVĂ ȘI ECONOMICĂ PENTRU SOCIETATEA 

SECOLULUI AL XXI-LEA

IDENTITĂȚI MUZICALE ȘI TIPARE CULTURALE DIVERSE 
ÎN CREAȚIA COMPOZITORULUI LAURENȚIU GONDIU

Dr. Valeria BARBAS, 
Institutul Patrimoniului Cultural

În contextul proceselor de tranziție din Republica Moldova, a 
transformărilor specific identitare, inclusiv muzicale, contempora-
neitatea muzicală academică prezintă diverse aliaje de tipare cultu-
rale și identitare în creația compozitorilor autohtoni.

Cultivat sub influența mai multor culturi muzicale, compozi-
torul Laurențiu Gondiu, originar din Republica Moldova, este un 
reprezentant elocvent al identității muzicale românești pruto-nis-
trene. Format într-o zonă de intersectare a muzicii balcanice, bi-
zantine și a culturii mediteraneene, L. Gondiu a făurit o identitate 
muzicală și artistică interculturală personalizată, care transpare din 
compozițiile sale.

Complexitatea identităților stilistice muzicale, combinarea 
acestora în gândirea muzicală este transpusă de compozitorul L. 
Gondiu într-un limbaj muzical distinct, conturând direcția cva-
si-folclorică: deseori apelând la modalismul arhetipal românesc, 
utilizând motive de sorginte folclorică (Simfodoina, Sonata spartă, 
poemul simfonic Rugă pentru o durere în alb, muzica la Io, Ștefan 
voievod, cvartetul Rurale etc.), cât și influențe balcanice intersec-
tate cu intonații și ritmuri din Est, din Orient și Orientul Apropiat 
(vocaliza Asia dezlănțuită, creații instrumentale de cameră din 
repertoriul formației Aud: Oaza; Go and catch etc.). Printre alte 
orientări stilistice se profilează direcțiile neo (bizantină, clasică, 
romantică), muzica arhetipală (Diptych), tendințe de minimalism 
(Bicordie) și jazz.

COLECȚIA DE PATRIMONIU  
A CENTRULUI ACADEMIC INTERNAȚIONAL EMINESCU – 

SURSĂ PENTRU CERCETARE

Ștefan SOFRONOVICI, 
Centrul Academic Internațional Eminescu, 

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”

Opera eminesciană reprezintă un simbol al patrimoniului și 
imaginea emblematică a culturii naționale. Pe parcursul celor 20 de 
ani de existență, Centrul Academic Internațional Eminescu a re-
ușit să-și consolideze colecția cu resurse informaționale scrise de 
și despre marele poet. Varietatea subiectelor existențiale, aspectele 
mitopoetice, spectrul larg al formulelor au marcat originalitatea in-
comparabilă a colecției. Acest fapt este o dovadă că Mihai Eminescu 
rămâne, în continuare, un model intelectual.

În comunicare este prezentată experiența Centrului Academic 
Internațional Eminescu în valorificarea colecției eminesciene de 
patrimoniu. Informația reflectă sinteza și descrierea operelor litera-
re de valoare – mărturii excepționale ale gândirii eminesciene.
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«GOETHE – SURSĂ DE INSPIRAȚIE PENTRU BEETHOVEN: 
CREAȚII ETERNE».  

250 DE ANI DE LA NAȘTEREA COMPOZITORULUI

Dr. Tatiana BATÎR, 
Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia

Un sfert de mileniu se împlinește în acest an de la nașterea lui 
Ludwig van Beethoven (1770–1827). Fiind un mare admirator al 
lui J.W. Goethe, unele din operele acestuia i-au servit lui L. van 
Beethoven drept inspirație pentru propriile creații.

Printre cele mai faimoase lucrări muzicale goetheene se consi-
deră „Egmont” (Op. 84), scrisă „exclusiv din dragoste pentru poet”, 
„Marmotte” (Op. 52, №7), „Ich denke dein” (6 variații D, Op. 74), 
Trei lieduri dedicate prințesei C. Kinsky „Wonne der Wehmut” 
(Bucuria suferinței), „Sehensucht” (Aspirație), „Mit einem gemal-
ten Band” (Cu o bantă colorată) (Op. 83), încă trei melodii pe textul 
„Sehnsucht” etc. Piesa „Mephistos Flohlied” (Balada puricului) (Op. 
75. №3) este unicul text din „Faust” pus pe muzică de Beethoven, 
deși compozitorul nu a abandonat gândul de a continua lucrul asu-
pra capodoperei lui Goethe până la sfârșitul vieții.

Beethoven îl admira mult pe Goethe din copilărie, conside-
rând că perioada de „mult timp” este prea mică pentru ceva „atât 
de enorm”. „Vorbiți despre mine cu Goethe”, o ruga Beethoven pe 
Bettina Brentano, personalitate remarcabilă a culturii germane din 
secolul XIX, care a contribuit la întâlnirea celor două genii la 19 
iulie 1812 în Teplitz, Cehia.

Relațiile amicale însă dintre iluștrii germani nu au fost nici în-
delungate, nici trainice. Goethe nu a rărpuns la scrisoarea compozi-
torului din 8 februarie 1823. Cu toate acestea, opera lui Beethoven, 
inspirată din creația elevată a omului universal, ocupă un loc deose-
bit în patrimoniul cultural european.

Lumea sonică a lui Laurențiu Gondiu prezintă un mixaj iden-
titar-stilistic multicolor, în formele și genurile tradiționale com-
pozitorul împletind organic texturi omo/poli- și heterofonice, ră-
mânând, în același timp, fidel spiritului național. Migrând de la 
pulsațiile balcanice la ritmurile orientale, din gândirea modală în 
cea polifonică, compozitorul, prin creația sa, conectează muzica 
contemporană academică autohtonă la diversitatea identităților, 
formelor și mijloacelor muzicale de expresie culturală universală.
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Filarmonica Națională a Moldovei „Serghei Lunchevici” ocupă 
astăzi clădirea istorică pe bună dreptate, care, conform planului 
inițial al antreprenorului Kolomandi, trebuia să servească pentru 
divertisment. Prin urmare, ca un obiect de patrimoniu cultural, 
această clădire ar trebui să fie inclusă în registrul monumentelor 
protejate de stat.

ISTORIA CONSTRUIRII PRIMEI CLĂDIRI DIN PIATRĂ A 
CIRCULUI-TEATRU DIN CHIȘINĂU ÎN ANII 1911-1918

Dr. Alla CEASTINA, 
Institutul Patrimoniului Cultural

Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea circurile provinciale, 
menajeriile, teatrele-ilusion și alte forme de divertisment au avut o 
largă răspândire în Basarabia. Bâlciurile mobile au devenit foarte 
populare, dinastiile de circari Ferroni, Sur, Truzzi dădeau multiple 
reprezentații spectaculoase la Chișinău. În aceeași perioadă, a în-
ceput proiectarea primelor clădiri ale circurilor. De regulă, acestea 
erau clădiri temporare din scânduri, prelate sau doc, care se aflau 
în Piața Poliției. Prima încercare de a construi un circ permanent 
în Chișinău a fost făcută pe 22 aprilie 1911 de către proprietarul 
Hotelului „Bristol” Konstantin Kolomandi, dar propunerea a fost 
respinsă de Duma Orășenească.

Un an mai târziu, în martie 1912, Kolomandi a scris din nou o pe-
tiție biroului de construcții al Consiliului Guvernatorului Basarabiei 
cu o cerere de a construi, la intersecția străzilor Mihailovsky și 
Schmidt (astăzi strada M. Eminescu și strada Mitropolit Varlaam), 
o clădire de piatră cu două etaje pentru circul-teatru. Pe 7 mai 1912, 
a primit o autorizație oficială pentru acest lucru. În general, în cur-
sul anului, clădirea, care a fost supravegheată de arhitectul Vladimir 
Tsyganko, a fost finalizată. Cu toate acestea, în mod neașteptat, pe 
19 octombrie 1912, pereții scenei atașate s-au prăbușit, deși întreaga 
clădire a rămas intactă. Abia în 1913, Konstantin Kolomandi a reu-
șit să obțină permisiunea de a reconstitui partea distrusă, de a finisa 
și a dota cu toate echipamentele necesare clădirea circului. Iar pe 
21 octombrie 1913, a primit un certificat care permitea deschiderea 
clădirii pentru reprezentații de teatru și circ. Mai târziu, aici s-a des-
chis cinematograful „Express”.

Clădirea nu a fost avariată în timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial. În perioada postbelică aici era Teatrul muzical-drama-
tic moldovenesc. Iar în 1954, clădirea a fost transmisă Filarmonicii 
din Moldova. Reconstrucția acestei clădiri a fost realizată în 1958-
1968 sub îndrumarea arhitectului Valentin Voițehovsky. Astfel, 
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Aportul semnificativ al maestrului Ion Paulencu, adus pe tărâ-
mul dezvoltării artei lirice naționale, pedagogiei muzicale, folcloris-
ticii, programelor mass-media de specialitate, dar și rolul său inesti-
mabil în afirmarea și promovarea cântăreților de operă și de folclor, 
în crearea unor modele de continuitate în cultura națională, merită 
să beneficieze de un studiu științific special și aprofundat, întru sin-
tetizarea realizărilor de creație și valorizarea acestora în procesul 
educațional, artistic și de management cultural.

MAESTRUL ION PAULENCU –  
CÂNTĂREȚ ȘI MUZICIAN POLIVALENT: SCHIȚA UNUI 

BILANȚ DE CREAȚIE LA CEAS ANIVERSAR

dr. Vasile CHISELIȚĂ, 
Institutul Patrimoniului Cultural

Merituosul artist, cântăreț de operă, remarcabil bas, profesor de 
canto, îndrumător, susținător și promotor al tinerelor talente, in-
terpret de folclor, folclorist, redactor muzical, scenarist și distins 
om de cultură, Ion Paulencu (n. 1940, com. Voloca pe Derelui, reg. 
Cernăuți) rotunjește, în luna decembrie 2020, cea de-a 80-a aniver-
sare. Înzestrat de natură cu un „har polivalent” (S. Buzilă), cu de-
osebită „vigoare a talentului” (R. Iuncu), moștenitor al unei bogate 
erudiții artistice native și, totodată, beneficiar al unei educații muzi-
cale selecte de specialitate, personalitatea artistică – cuprinzătoare, 
complexă și cvasifaustică a maestrului Ion Paulencu – s-a impus și 
afirmat într-un „larg diapazon de creație” (S. Bengelsdorf).

Datele, informațiile și documentele stocate în arhive, biblio-
teci, materiale de presă, în înregistrările audio de la Radio și TV, 
pe discuri, CD-uri, în emisiuni și filme, în materialele din arhiva 
personală, interviurile realizate cu protagonistul demonstrează fap-
tul că activitatea sa, în calitate de artist liric, s-a fructificat în albia 
mai multor genuri de creație interpretativă, printre care: 1) muzica 
de operă, peste 60 de roluri emblematice pentru bas din literatura 
universală și națională; 2) muzica camerală, arii, cântece, serenade, 
romanțe, cu acompaniament de pian sau cu ansamblu cameral, în 
total – peste 40 de lucrări din repertoriul clasic universal și național; 
3) creații cameral-simfonice, oratorii, imnuri, balade, elegii, cântece 
de mase, prelucrări populare, realizate cu Orchestra simfonică de 
estradă, Capela corală și Orchestra de cameră a TRM – circa 20 de 
lucrări; 4) cântece lirice, doine, balade folclorice sau de inspirație 
folclorică, moștenite fie din tradiție, fie preluate din creația com-
ponistică neo-tradițională a autorilor moldoveni și înregistrate în 
fondurile TRM cu orchestra „Folclor”, cu alte formații populare sau 
cu auto-acompaniament la fluier lung – în total, peste 50 de creații, 
unele în versiuni interpretative.
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față de valorile perene a format chintesența personalității lui G. 
Ceaicovschi-Mereșanu.

Omul se obiectivează în actele și faptele sale, prin creație, prin 
cultură. Prin spiritul inedit, producție artistică și măiestrie G. 
Ceaicovschi-Mereșanu a participat la edificarea propriului destin 
cultural.

Complexitatea personalității și dimensiunea profundă, vizio-
nară a spiritului sunt trăsături definitorii care l-au plasat pe Gleb 
Ceaicovschi-Mereșanu în rândul celor mai însemnate personalități, 
oameni celebri, făuritori de cultură națională.

În esență, articolul tinde să pună în lumină activitatea prolifi-
că multilaterală a maestrului, reliefând influența și rolul definito-
riu al acestuia în dezvoltarea și promovarea culturii naționale din 
Republica Moldova.

DESTIN CULTURAL: GLEB CEAICOVSCHI-MEREȘANU 
LA 100 DE ANI

Dr. Tatiana COMENDANT, 
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Studiul prezent este consacrat proeminentului Om de cultură 
Gleb Ceaicovschi-Mereșanu și vizează momentele esențiale care au 
marcat viața și cariera artistică a maestrului.

Autorul scoate în evidență aportul substanțial pe care l-a adus 
G. Ceaicovschi-Mereșanu la formarea și consolidarea tradițiilor fol-
clorice, la etnomuzicologia națională și, nu în ultimul rând, la pe-
dagogia muzicală. Profesionalismul și cultura personală a Domniei 
Sale au avut repercusiuni importante în reevaluarea și dezvoltarea 
sistemului de valori considerate relevante pentru procesul educa-
țional de formare și modelare a viitorilor artiști. Prestația didac-
tică a mentorului, stilul de predare, a reflectat cultura de specia-
litate, cultura pedagogică și metodică, cultura generală a lui Gleb 
Ceaicovschi-Mereșanu.

Prin toată activitatea prodigioasă, maestrul a insistat mereu asu-
pra inițierii în cultura națională și universală, dobândirii instrumen-
telor culturale de transmitere și dezvoltare a culturii. Modelul cultu-
ral susținut de profesorul Ceaicovschi-Mereșanu era dintotdeauna 
asigurarea echilibrului între promovarea unor tradiții și valori au-
tentice ale culturii naționale, precum și prelucrarea și adaptarea cre-
atoare a unor tradiții și valori ale culturii universale. A contribuit la 
afirmarea identității culturale naționale, la mai buna cunoaștere a 
culturii altor popoare ale lumii. Pedagogul propaga formarea și dez-
voltarea aptitudinilor și capacităților creative, realizarea creațiilor 
artistice originale ce ar facilita dezvoltarea culturii.

Creația este acel deziderat care ajută omul să-și împlinească des-
tinul de ființă culturală. Maestrul G. Ceaicovschi-Mereșanu era o 
persoană cu spirit creator, în același timp și valorizator al propriei 
sale creații. Provoca discipolii spre noi descoperiri, spre creativitate. 
Orizontul de existență al muzicianului și, cu certitudine, al cultu-
rologului G. Ceaicovschi-Mereșanu a fost cunoașterea lumii reale 
prin cultură, prin artă, ca expresie sintetică a acestora. Interesul 
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MEMORIE CULTURALĂ ȘI IDENTITATE: 
PARADIGME ÎN CERCETAREA ARTEI TEATRALE

Dr. Ana GHILAȘ, 
Institutul Patrimoniului Cultural

În comunicare este abordată problema memoriei culturale și 
autodefinirii identitare în textul dramaturgic și în reprezentările 
teatrale. Pornind de la conceptele despre memorie, valabile la ora 
actuală în cercetările științifice, propunem o perspectivă asupra dis-
cursului dramaturgic și al celui teatral din punct de vedere al re-
lației memorie culturală – identitate. Scopul investigației este de a 
demonstra rolul artei ca rezistență prin cultură, dar și funcția critică 
și cea autoreflexivă a memoriei culturale care, conform cercetăto-
rilor J. și A. Assmann, este cea mai importantă formă a identității 
culturale. În acest sens, drept obiecte de referință au constituit texte 
dramaturgice și spectacole prin care sunt reliefate relația dintre me-
moria culturală și identitatea personală, etnică, socială, orientân-
du-ne la ideile cercetătorilor menționați anterior precum că trecutul 
nu este un dat, ci un construct, este ideea pe care persoana sau un 
grup și-l face asupra lui, în procesul amintirii. Textul dramaturgic și 
discursul teatral devin astfel parte integrantă a „culturii amintirii” 
(J. Assmann), demonstrând cum funcționează, într-un context isto-
ric anume, memoria individuală și cea socială. În urma analizei și 
interpretării unor discursuri artistice, relevăm specificul, modalită-
țile de manifestare și de păstrare a memoriei culturale în imaginarul 
artistic al dramaturgului Ion Druță și în viziunea regizorală a lui Ion 
Ungureanu și Alexandru Cozub. Rezistența prin artă ca formă de 
apărare a memoriei culturale este exprimată în textul dramaturgic 
al acestui autor, în primul rând, prin modul de manifestare a relației 
dintre memoria oficială – impusă de putere și memoria colectivă 
(sau alternativă), relevând, totodată, rolul memoriei culturale ca 
modalitate de identificare a personalității și a societății.

CÂNTAREA RELIGIOASĂ BIZANTINĂ ÎNTRE 
TRADIȚIA ORALĂ ȘI CEA SCRISĂ

Dr. Violina GALAICU, 
Institutul Patrimoniului Cultural

Cei care au scrutat traseul istoric al cântării liturgice bizantine 
n-au putut să nu remarce codificarea tardivă a acestei muzici.

Cântarea protobizantină a circulat pe cale orală, acest fapt fiind 
condiționat de câteva împrejurări: oralitatea originară a tradiției 
evanghelice, stadiul de gestație al formelor liturgice, inclusiv al celor 
muzicale, lipsa unor corespondențe semiografice adecvate materia-
lului sonor vehiculat de promotorii noii credințe.

Când fixarea cântărilor cultice a devenit totuși o necesitate, pro-
tocreștinii răsăriteni au apelat la notația ecfonetică, iar mai apoi 
la cea diastematică. Semiografia ecfonetică nu acordă neumelor o 
semnificație precisă, acest soi de „aide-mémoire” (Amédée Gastoué) 
poate fi util doar pentru cel ce cunoaște cântările pe dinafară, sursa 
de cunoaștere fiind practica liturgică și de strană. Semiografia dias-
tematică, deși fixează mai multe amănunte ale cântării sacre, lasă și 
ea suficient teren echivocului interpretativ și nu poate fi decriptată 
mulțumitor decât de cei familiarizați cu practica tradițională, nu-
anțată în funcție de epocă și context etnografic. Altfel zis, nici în 
ipostază scrisă muzica religioasă bizantină nu-și trădează oralitatea 
funciară.

În aceeași ordine de idei, se cere semnalată întârzierea apariției 
manuscriselor muzicale, depozitare ale cântărilor de cult, din aria 
stilistică investigată.

Încercarea de a explicita reticența melozilor, melurgilor, psalți-
lor moderni față de înscrisul muzical ne va purta spre resorturile 
de adâncime ale cântării religioase bizantine, precum și spre func-
ționalitatea ei liturgică. Din perspectivă liturgică, valoros este nu 
atât textul (muzical și literar) al cântării, cât actul cântării, „întru-
parea” sonoră a imnului în ambientul cultic, acțiunea lui directă, 
nemediată, asupra spiritului uman transportat către adevărurile 
transcognitive.
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Aceste și alte elemente, care au stat la baza configurației melodice 
a pieselor, le conferă o expresie aparte, apropiată de frumusețea și 
originalitatea cântecului și dansului popular, evidențiind totoda-
tă deosebirile ei de muzica modală diatonică din spațiul vest-eu-
ropean. Particularitățile melodiilor din colecția lui Fr. Rouschitzki 
relevă valoarea documentară a acesteia, indicând asupra procesului 
de modernizare prin care trecea muzica orășenească în primele de-
cenii ale secolului al XIX-lea în drumul ei spre afirmare în istoria 
muzicii naționale.

COLECȚIA DE MELODII A LUI FRANÇOIS ROUSCHITZKI 
– ÎNSEMNE IDENTITARE ÎN ORIZONTUL CULTURII 

MUZICALE NAȚIONALE

Dr. hab. Victor GHILAȘ, 
Institutul Patrimoniului Cultural

Muzicianului François Rouschitzki îi datorăm una din primele 
colecții de melodii românești din secolul al XIX-lea în aranjament 
de pian. În comunicare se face o prezentare generală a concepției și 
conținutului acestei lucrări.

Aflat timp de circa patru decenii în capitala de atunci a Moldovei, 
Fr. Rouschitzki activează în diferite calități: mai întâi, ca profesor de 
muzică în casele protipendadei, apoi ca șef de fanfară al „polcului 
muzicii Moldaviei”, iar în 1834, cu sprijinul scriitorului Gheorghe 
Asachi, publică la Iași culegerea „Muzică orientală. 42 de cântece și 
dansuri moldovenești, valahe, grecești și turcești, traduse, aranjate 
și dedicate Excelenței Sale Domnului Kisseleff…”, multiplicată la ti-
pografia „Albina”.

Utilizând drept sursă de informare muzica orășenească, Fr. 
Rouschitzki încearcă să acopere în colecția sa melodii de proveni-
ență diferită, care circulau în cartierele ieșene la acea vreme, fapt 
ce relevă caracterul ei multicultural, incluzând atât cântece și dan-
suri românești (moldovenești – cele mai multe, și valahe), precum 
și melodii grecești și turcești. Materialul muzical inserat integrează 
și reflectă stiluri, influențe diferite, dar și gustul muzical al epocii 
de la începutul secolului al XIX-lea, în care se evidențiază ponderea 
pronunțată a muzicii lăutărești. În pofida prezenței impunătoare a 
sonorităților orientale, influența curentului occidental este destul 
de vizibilă în configurația melodică a pieselor, manifestându-se în 
desfășurarea conductului melodic după principiile muzicii europe-
ne, în atenuarea inflexiunilor orientale, în evidențierea acompania-
mentului armonic de stare diatonică, în notația europeană.

Însemnele identitare în această culegere se fac observate prin 
păstrarea pentru muzica națională a cromatismului modal în va-
riatele lui forme, în ritmica și metrica caracteristică (deși uneori 
ea este una confuză), înfloriturile melodice, intonațiile populare. 
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Institutul Patrimoniului Cultural
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Vangheli, 1987), Alexei Colâbneac (Poveștile lui Trifan Baltă, 1987; 
Punguța cu doi bani, 2004, 2017), Ion Moraru (Colinde, 1993), Lică 
Sainciuc (Pom înaurit, 1988, 2015; Enciclopedia P. Guitz, 2006, 
2015), Iurie Răileanu (Etno ABC, 2015).

SPECIFICUL VIZUALIZĂRII TRADIȚIILOR NAȚIONALE 
DIN LISTA REPREZENTATIVĂ UNESCO A PATRIMONIULUI 

CULTURAL IMATERIAL DIN A DOUA JUMĂTATE 
A SECOLULUI AL XX-LEA – ÎNCEPUTUL SECOLULUI 

AL XXI-LEA: CAZUL CĂRȚILOR CU IMAGINI EDITATE 
ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Vladimir KRAVCENKO, 
Institutul Patrimoniului Cultural

De-a lungul anilor, tradițiile de odinioară – 1) colindatul de 
ceata bărbătească; 2) țesutul de covoare de perete; 3) mărțișorul ca 
practică culturală asociată cu 1 martie, incluse recent în lista pa-
trimoniului cultural imaterial UNESCO (2013, 2016, 2017) – sunt 
considerate în ilustrații de carte drept simboluri naționale. Toate 
reprezentările se pot categorisi în conformitate cu principii istori-
co-culturale, formal-stilistice, iconografice. În cadrul acestor trei 
grupuri s-au alcătuit unele modele culturologice sau binome pe 
baza proceselor de durată: moldovenesc (non-românesc) – moldove-
nesc (românesc); romantic – documentar; dinamic – static; procesa-
te de mână – procesate de computer. În compoziții este explorată o 
gamă largă de tendințe de reprezentare (narativ-descriptivă, roman-
tică, grotescă, asociativă), metode de portretizare a protagoniștilor 
(fragmentarea cadrată, în plină statură, plan apropiat, plan îndepăr-
tat, plan mijlociu, vederea panoramică, vederea generală), proce-
dee compoziționale (perspectivă aeriană, perspectivă liniară, spațiu 
bidimensional, spațiu tridimensional), stiluri și maniere (veristic, 
pictoral, grafic, decorativ, naiv, manieră de autor), tehnici, materiale 
și instrumente (tradiționale: acuarelă, guașă, tuș-peniță, cerneală, 
creion, pastel, tehnica mixtă, hârtie; digitale: line, stroke, fill, gradi-
ent, brush, pen, pencil) ș.a.

Tradițiile sunt reprezentate cel mai evident, fie integral, fie 
fragmentar, în creația lui Igor Vieru (Soacra cu trei nurori de Ion 
Creangă, 1956, 2014; Capra cu trei iezi de Ion Creangă, 1988, 2003), 
Ilia Bodgesco (Miorița, balada populară în prelucrarea lui Vasile 
Alecsandri, 1967), Isai Cârmu (Ministrul bunelului de Spiridon 
Vangheli, 1971), Anatolii Smîșleaev (Privighetoarea de Spiridon 
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SCHIMBAREA PARADIGMEI IDENTITARE – 
FACTOR DECISIV AL „RENAȘTERII ETNICE”

Dr. hab. Ana-Maria PLĂMĂDEALĂ, 
Institutul Patrimoniului Cultural

Demersul științific promovează o ipoteză inedită, conform că-
reia învolburarea și consolidarea „renașterii etnice” în fosta URSS 
și țările socialiste se explică prin schimbarea paradigmei identita-
re. Or, procesul revendicării genezei etnice în defavoarea sintagma 
„poporul sovietic” s-a soldat cu mutațiile ideatico-estetice de mare 
anvergură prin care și-au dat concursul universurile etnoculturale 
prea puțin valorificate în singularitatea lor filozofică și artistică.

Pe parcursul inițierii perseverente în problema științifică anun-
țată, s-a constatat situația dezastruoasă la ambele compartimente: 
cel al dimensiunii identitare a artei și cel al ponderii socioculturale 
a „renașterii etnice”. Necesitatea stringentă a demonstrării consub-
stanțialității ambelor fenomene a impus elaborarea unei strategii 
eficiente a contextualizării obiectului de studiu: atât pe orizontală 
(istoria, filozofia secolului XX, antropologia, psihologia, cinema-
tografia universală) cât și pe verticală (filozofia culturii românești, 
școlile cinematografice din estul european, discursurile filmice ex-
ponențiale din fostele republici sovietice).

Conturarea succintă a contextelor enunțate este succedată de 
selectarea și ierarhizarea complexelor mitogenetice, arhetipurilor, 
simbolurilor, dar și obsesiilor „sufletului ancestral”.

În cele din urmă, în calitate de argumentul concludent, unei 
analize mitic-arhetipale este supusă desfășurarea „renașterii etnice” 
în filmul moldovenesc. Valențele identitare ale acestui tip de critică 
scot în evidență sensibilitatea aparte a cineaștilor față de valorile 
întruchipate în mitologia pastorală și mitul creației și creatorului – 
două spații emblematice ale demersului ființial.

Reconsiderarea, din spectrul preconizat al originalității, filmului 
autohton s-a dovedit de o actualitate și semnificație aparte, dat fi-
ind faptul, reconfirmat odată în plus, că anume cea de-a șaptea artă 
găzduiește virtualitățile identitare manifestate la toate nivelurile și 
dimensiunile ale conștientului și subconștientului unui neam.

ANTON MATER – SCENOGRAF DE REFERINȚĂ 
DIN REPUBLICA MOLDOVA

Dr. Vitalie MALCOCI, 
Institutul Patrimoniului Cultural

Anton Mater, unul dintre cei mai reprezentativi scenografi de 
teatru și film, și-a desfășurat activitatea în Republica Moldova înce-
pând cu anul 1947. Plasticianul deja avea experiență bună în mon-
tarea spectacolelor, activând anterior ca scenograf în or. Sverdlovsk 
(Rusia). Astfel, artistul era un bun creator al spațiului scenic și al 
amenajării decorului plastic. Concomitent cu A. Mater, în Moldova 
sunt direcționați alți câțiva plasticieni în domeniul scenografi-
ei și anume: Grigori Kurenoi, David Mordohovici, Anatoli Șubin, 
iar ceva mai târziu Constantin Lodzeiski, Boris Sokolov, Nikolai 
Alentiev ș.a. Aceștia au stat, de fapt, la temeliile constituirii sceno-
grafiei sovietice moldovenești, contribuind la dezvoltarea artei tea-
tral-decorative profesioniste din republică.

Deși, în perspectivă, marea parte a spectacolelor semnate de 
A. Mater țin de scenografia de film, cariera sa ca pictor-decorator o 
începe în teatru. Astfel, din anul 1948, începe activitatea sa în Teatrul 
Muzical-Dramatic din Chișinău. Aici montează o serie de spectacole 
cum ar fi: „Vară fierbinte” (1948), „Lumina” (1949), „Slugă la doi stă-
pâni” (1949), „Trembita” (1949), „Kotovski” (1951) ș.a.

În decursul anilor, devenind membru al Uniunii Artiștilor 
Plastici din Moldova (1948), montează spectacole și în alte teatre 
din republică: Teatrul Dramatic Rus din Chișinău, cu piesa „Viața 
lui Stepan Nagorneak” (1952) sau Teatrul de Operă și Balet, cu mon-
tarea primei opere moldovenești „Grozovan” (1959). Astfel, artistul 
contribuie la elaborarea direcțiilor și principiilor noi de organizare a 
spațiului scenic și a decorului teatral. Se simte o proporție dozată de 
pictură în decoruri și evitarea excesivă a detaliilor în aranjamentul 
scenic. Sesizăm o anumită modernizare a tehnicilor implementate 
și a mijloacelor noi de exprimare. Tendințele noi reflectate în creația 
artistică a lui Anton Mater remarcă transformări relevante în arta 
teatral-decorativă, care a determinat, în mare măsură, imaginea ar-
tei scenografice naționale din Moldova.
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DANSUL „MOLDOVENEASCA” – ANALIZA ȘI MANIERA 
INTERPRETĂRII ELEMENTELOR DE DANS TEATRALE 

ȘI TRADIȚIONALE

Svetlana TALPĂ, 
Institutul Patrimoniului Cultural

În prezentul articol se analizează dansul „Moldoveneasca” din 
repertoriul Baletului Național „Joc”, considerată „cartea de vizită” 
a ansamblului. Dansul respectiv relevă un echilibru armonios în 
structurarea discursului coregrafic determinat de proporționalita-
tea mișcărilor tradiționale, teatrale (baletizate) și sărituri virtuoase, 
de simetria perfectă a ritmicii ordonate, de armonia clară și factura 
transparentă, începând solemn, lent, cu o trecere progresivă spre un 
ritm dinamic și impetuos.

Interpretarea dansului „Moldoveneasca” de către Baletul 
Național „Joc” constituie simbolul repertoriului și al identității sale 
culturale. Cultura coregrafică tradițională este un fenomen com-
plex, reprezentat prin diversitatea manifestărilor artistice și conți-
nutul acestora, prin relațiile multiple cu alte domenii culturale, for-
me practicate etc.

Unitatea formei interpretative a dansului ar trebui să fie asigura-
tă nu numai de specificul dramatico-scenic, dar și de esența organi-
zării costumelor interpreților specific acestui dans. Astfel, anumite 
mișcări sunt absolut nespecifice dansului tradițional, iar acest fapt 
denaturează întreaga construcție a creației.

Prin explorarea discursurilor și a modurilor spectaculoase s-a 
deviat de la forma tradițională a pașilor de dans, ceea ce a dus la 
formarea dansului folcloric baletizat, unde scena impune regulile 
sale dramatice. Menținerea și păstrarea tradițiilor unui popor este 
un element major în protejarea identității acestuia. Orice expresie 
artistică este, de asemenea, o dovadă a nivelului intelectual și a civi-
lizației unui popor.

Prin urmare, scopul acestui studiu este de a efectua o cercetare 
aprofundată a repertoriului Baletului Național „Joc”, în special al 
dansului „Moldoveneasca”.

TENDINȚE ARTISTICE NOVATOARE ÎN ARTELE 
DECORATIVE DIN REPUBLICA MOLDOVA DIN ULTIMUL 

DECENIU AL SECOLULUI AL XX-LEA

Dr. Constantin SPÂNU, 
Institutul Patrimoniului Cultural

Fiind o perioadă de tranziție de la paradigme artistice ce au mar-
cat evoluția domeniului în cauză pe parcursul a mai mult de patru 
decenii, anii 1991-2000 s-au evidențiat ca nouă și importantă etapă, 
reliefând opere de pronunțată diversitate tematică, stilistică și noi 
modalități tehnologice de realizare plastică a imaginii. Schimbările 
s-au produs în contextul unor evoluții conceptual-artistice influen-
țate de evoluția genurilor artelor decorative ca urmare a „ștergerii” 
hotarelor domeniilor creative, de apariția unor noi mecanisme de 
transmitere a informației vizuale, de reevaluarea la nivel mondial a 
paradigmelor culturale existente, de constituirea unor noi mișcări 
artistice ale căror opțiuni au fost îndreptate spre renovarea întregu-
lui arsenal de mijloace de transmitere a informației. Nu în ultimul 
rând, schimbările ce s-au produs în artele decorative din Republica 
Moldova au fost influențate și de procesele istorice ce s-au derulat la 
vremea respectivă, inclusiv cele de obținere a independenței statale 
a republicii. Acestea au condus, pe de o parte, la reevaluarea și reva-
lorificarea mai atentă și mai profundă a dimensiunii artistice iden-
titare ca parte componentă a patrimoniului cultural autohton. Pe de 
alta, au influențat investigarea de către o parte dintre plasticieni a 
practicii artistice internaționale, în consecința cărui fapt s-a eviden-
țiat o anumită aliniere creativă la valori estetice de altă natură decât 
cea tradițională. Ultima a favorizat crearea unei ambianțe culturale 
capabile să valorifice paradigme estetice germinate din contactele 
culturale de nivel european și nu numai.

Ambele filiere creative au contribuit eminent la revitalizarea ar-
hetipurilor culturale autohtone, la revalorificarea novatoare a aces-
tora în opere de rezonanță și, nu în ultimul rând, la dezvoltarea do-
meniului în cauză.
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ȘI TRADIȚIONALE

Svetlana TALPĂ, 
Institutul Patrimoniului Cultural
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TENDINȚE ARTISTICE NOVATOARE ÎN ARTELE 
DECORATIVE DIN REPUBLICA MOLDOVA DIN ULTIMUL 

DECENIU AL SECOLULUI AL XX-LEA

Dr. Constantin SPÂNU, 
Institutul Patrimoniului Cultural
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SECȚIUNEA III 
PATRIMONIUL ETNOGRAFIC: EXPRESIE A 

SPIRITUALITĂȚII ȘI A MODULUI TRADIȚIONAL DE VIAȚĂ

„CĂMAȘA CIUMEI” ÎN „SPECTACOLUL CIUMEI” 
(ASPECTE ISTORICE ȘI ETNOCULTURALE)

Dr. Valentin ARAPU, 
Institutul Patrimoniului Cultural

În luna decembrie a anului 1699, solia imperială a contelui de 
Oettingen a trecut prin Țara Românească, urmând itinerariul Viena 
– Constantinopol. Capelanul contelui, abatele Simperto, a descris 
somptuoasa solie compusă din 3 000 de persoane, care mergea la 
Constantinopol pentru a ratifica tratatul de la Karlowitz. Șederea 
îndelungată la Constantinopol le-a oferit participanților la solie 
„mănunchiul cel mai bogat de știri despre capitală, cu spectacolul 
ciumei”.

Multiple scenarii ale „spectacolului ciumei” au fost narate de 
logografi, istorici și scriitori din cele mai vechi timpuri până în zi-
lele noastre, având, în general, aceleași personaje centrale: Ciuma/
Ciumele, oamenii, Divinitatea, cioclii, demonii bolilor, strigoii, vâr-
colacii și moroii. La fel, decorul și recuzita „spectacolului ciumei” 
cuprindea unelte, produse și piese vestimentare caracteristice mo-
limei: secera, coasa, usturoiul, pelinul, „vinerea ciumei”, „pomana 
ciumei” și „cămașa ciumei”.

În datinile populare românești este descris obiceiul, conform 
căruia femeile îi făceau Ciumei o cămașă specială. O percepție ima-
gologică a Ciumei din satul Hida, județul Sălaj, vine să explice de ce 
era necesar a țese cămașa miraculoasă. Ciuma era o femeie urâtă, 
bătrână și „tare păroasă”. După un anumit timp, „i se strica cămașa, 
atunci intra în sat și aducea cu ea boala, de-aia îi țeseau cămașa și i-o 
lăsau la hotar, să nu mai intre în sat”.

Practicile magico-ritualice prevedeau confecționarea „cămășii 
ciumei”, numită și „ia ciumei” sau „cămașa de izbândă”. Această că-
mașă „era toarsă, țesută și cusută într-o seară de marți”. Se credea că 

PATRIMONIUL ARHITECTURAL VITIVINICOL – FACTOR 
POZITIV DE INFLUENȚĂ ASUPRA VIZIBILITĂȚII 
ÎNTREPRINDERILOR DIN DOMENIU PE PIEȚELE 

DE DESFACERE

Aurelia TRIFAN, 
Institutul Patrimoniului Cultural

Tendințele moderne de dezvoltare a sectorului vitivinicol din 
țară se caracterizează prin reformarea modelului de afaceri al în-
treprinderilor din industrie, orientate îndeosebi spre sporirea vizi-
bilității pe piețele de export, dar și pe piața domestică. Un element 
important în această direcție reprezintă identificarea punctelor de 
diferențiere (identitate) ale vinăriilor autohtone în raport cu cele 
mondiale și valorificarea lor. Astfel, patrimoniul arhitectural vitivi-
nicol prezintă un factor determinant în realizarea acestor obiective, 
iar studierea lui desemnează interesul atât pentru filiera vitivinicolă, 
cât și pentru imaginea întregii țări.

În acest demers se examinează moștenirea istorică din dome-
niul construcțiilor vitivinicole din Republica Moldova și modelele 
sale de dezvoltare la diferite etape. Drept consecință a schimbărilor 
ce se desfășoară, în prezent, la nivel mondial și național în dome-
niul industriei vinificației, conjugate cu mobilitatea vizitatorilor, se 
constată o revizuire structurală a imaginii de ansamblu a comple-
xurilor vitivinicole autohtone bazate pe o serie de principii specifi-
ce: de continuitate prin clădirile cu valoare arhitecturală rămase pe 
teritoriul acestora, de prioritate a mediului ambiental, de diversitate 
arhitecturală, de integrare a funcțiilor nonproducție, de organizare 
a zonării spațiului public multifuncțional etc.

Direcțiile de cercetare ale studiului sunt concentrate pe evalua-
rea componentelor complexurilor vitivinicole în vederea capacității 
acestora de a face față problemelor de ordin economic, social și cul-
tural prin crearea unei structuri optime și a unui aspect arhitectural 
expresiv adecvat destinației noilor exigențe. Aceasta a condiționat 
opțiunea pentru elaborarea subiectului, important ca fenomen ac-
tual arhitectural și social – crearea noii imagini a întreprinderilor de 
vinificație modernă.
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ENIGMA SĂRBĂTORILOR CALENDARISTICE 
ÎN MOLDOVA,  

TRANSMISĂ PRIN MASCA ȘI COSTUMUL POPULAR

Tatiana BÎZGU, 
Universitatea Liberă Internațională din Moldova

Strămoșii noștri au transmis generațiilor contemporane o imen-
să moștenire spirituală. Talentele artistice și diverse stări sufletești 
ale poporului nostru s-au exprimat prin dans, muzică, tradiții, obi-
ceiuri și ritualuri.

Masca și costumul în cultura folclorică sunt un gen aparte de 
artă populară. Originile lor datează din timpurile preistorice. D. 
Cantemir, N. Voronca, S. Marian, O. Constantinescu, T. Burada, A. 
Veselovschi, I. Stoian au studiat masca tradițională moldovenească. 
Se remarcă șicontribuția savantului român R. Vulcănescu care a de-
dicat o parte din lucrările sale științifice studiului măștilor folclorice 
din spațiul cultural românesc, precum și dinafara lui.

Măștile sunt opere de artă populară, care conțin caracteristicile 
eroilor populari, reprezentând, de asemenea, diferite personaje: urs, 
cal, capră, căprioară, berbec, taur, barză, muzician, vânzător, păstor, 
țăran, babă, moșneag etc., alcătuind astfel două tipuri principale: 
zoomorfe și antropomorfe, precum și împărțirea în măști-costu-
me și măști pentru față. Costumele antropomorfe includeau rolu-
rile militarului, babei, moșneagului etc. Meșterii populari au ofe-
rit expresivitate măștilor cu ajutorul materialelor, culorilor, liniilor 
sprâncenelor, dimensiunilor și formei plastice a ochilor, nasului, 
gurii, frunții, obrajilor și bărbiei.

La strămoșii noștri, masca a avut un sens practic și simbolic, 
dar astăzi masca și costumul popular evidențiază sensul estetic. De 
asemenea, este important de menționat că arta populară din seco-
lele trecute nu își pierde importanța astăzi și merită o atenție speci-
ală din partea societății. Arta măștilor și a costumelor din folclorul 
moldovenesc este o moștenire a trecutului, precum și o parte va-
loroasă a patrimoniului etnografic al Republicii Moldova. Aceasta 
merită studiată atent în strânsă legătură cu dimensiunea literară și 
muzicală a artei populare.

Ciuma putea fi oprită prin agățarea „cămășii ciumei” într-un copac 
de pe hotarul satului. Ciuma, la vederea cămășii atârnate, se răzgân-
dea și nu mai intra în sat, sau lua cămașa, mulțumindu-se cu ea,și 
lăsându-i „pe săteni nevătămați”.
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CEREMONIALUL DE ÎNMORMÂNTARE A COPIILOR 
NĂSCUȚI MORȚI

Carolina COTOMAN, 
Institutul Patrimoniului Cultural

Tema comunicării este înmormântarea. Am ajuns să scriu des-
pre un fenomen, poate, tabu în societatea modernă. Nu există un 
fenomen care să influențeze mai mult viața omului, decât acest ul-
tim prag. Prin prisma lui putem analiza tot ansamblul de credințe, 
obiceiuri, idei, simțiri, atitudini, într-un cuvânt – întregul compor-
tament al omului tradițional religios.

Analiza riturilor de trecere oferă o imagine mai completă și o 
înțelegere mai clară a felului în care ele sunt trăite și manifestate 
în cultura tradițională românească. Acest studiu asupra „Marii 
treceri”, după cum a numit-o Lucian Blaga, care este moartea, va 
prezenta aspectele esențiale și, în același timp, reprezentative ale 
ceremonialului de înmormântare a copiilor născuți morți. Acest 
aspecteste important ca simbol, având cele mai adânci tradiții, ne-
cunoscute în această perioadă. Sunt analizate secvențele ceremonia-
lului de înmormântare, credințele despre viață și moarte, precum și 
semnificațiile atribuite Marii Treceri. Sunt prezentate secvențe din 
ritualul funebru pentru a ilustra desfășurarea ceremonialului de în-
mormântare, folosind datele culese din interviurile realizate și din 
materialele de teren. Toate gesturile, comportamentele oamenilor în 
ceremonialul funerar au o adâncă credință și o simbolistică aparte. 
Întrebările la care voi încerca să ofer un răspuns și o definiție sunt: 
ce importanță au obiceiurile pentru omul tradițional? cum are loc 
ceremonialul de înmormântare a copiilor? cum este imaginată viața 
și moartea în imaginarul omului tradițional religios? cum este văzu-
tă și înțeleasă Marea Trecere?

LEGI ȘI DISPOZIȚII CU IMPACT ASUPRA REGLAMENTĂRII 
PROCESULUI DE ZUGRĂVIRE ȘI COMERCIALIZARE 

A ICOANELOR ORTODOXE ÎNBASARABIA SECOLULUI 
AL XIX-LEA

Dr. Manole BRIHUNEȚ, 
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

În prima parte a comunicării,este prezentată și analizată legisla-
ția imperialo-sinodală din secolul al XIX-lea cu privire la reglemen-
tarea procesului de zugrăvire și comercializare a icoanelor ortodoxe, 
parvenite oficial în adresa administrației bisericești din Basarabia. 
Unul din decretele care a avut impact răsunător asupra procesului 
iconografic din a doua jumătate a secolului al XIX-lea a fost decretul 
emisde Sinodul guvernamental rus la 27 februarie 1830. Prin acest 
decret a fost impusă supravegherea riguroasă a procesului zugrăvi-
rii și comercializării icoanelor, practicarea artei iconografice fiind 
permisă doar de autoritatea bisericească în urma evaluării unor 
probe prezentate de pretendenți.

Cea de-a doua parte a comunicării ia în dezbatere circulare-
le emise de Dicasteria Duhovnicească (reorganizată ulterior în 
Consistoriu) în adresa clerului. Prima dispoziție de reglementare 
a procesului de zugrăvire și comercializare este emisă de Dicasteria 
Duhovnicească din Chișinău la finele anului 1819. Această dispo-
ziție, de fapt, anticipă decretul sinodal din anul 1830. Următoarea 
dispoziție cu aceiași tematică și impact local a fost emisă doar în 
anul 1880.

Legile și dispozițiile prezentate demonstrează că și în secolul al 
XIX-lea icoana, la scară largă, nu s-a executat arbitrar, ci sub stricta 
supraveghere a administrației civile și bisericești.
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CEREMONIALUL DE ÎNMORMÂNTARE A COPIILOR 
NĂSCUȚI MORȚI

Carolina COTOMAN, 
Institutul Patrimoniului Cultural

Tema comunicării este înmormântarea. Am ajuns să scriu des-
pre un fenomen, poate, tabu în societatea modernă. Nu există un 
fenomen care să influențeze mai mult viața omului, decât acest ul-
tim prag. Prin prisma lui putem analiza tot ansamblul de credințe, 
obiceiuri, idei, simțiri, atitudini, într-un cuvânt – întregul compor-
tament al omului tradițional religios.

Analiza riturilor de trecere oferă o imagine mai completă și o 
înțelegere mai clară a felului în care ele sunt trăite și manifestate 
în cultura tradițională românească. Acest studiu asupra „Marii 
treceri”, după cum a numit-o Lucian Blaga, care este moartea, va 
prezenta aspectele esențiale și, în același timp, reprezentative ale 
ceremonialului de înmormântare a copiilor născuți morți. Acest 
aspecteste important ca simbol, având cele mai adânci tradiții, ne-
cunoscute în această perioadă. Sunt analizate secvențele ceremonia-
lului de înmormântare, credințele despre viață și moarte, precum și 
semnificațiile atribuite Marii Treceri. Sunt prezentate secvențe din 
ritualul funebru pentru a ilustra desfășurarea ceremonialului de în-
mormântare, folosind datele culese din interviurile realizate și din 
materialele de teren. Toate gesturile, comportamentele oamenilor în 
ceremonialul funerar au o adâncă credință și o simbolistică aparte. 
Întrebările la care voi încerca să ofer un răspuns și o definiție sunt: 
ce importanță au obiceiurile pentru omul tradițional? cum are loc 
ceremonialul de înmormântare a copiilor? cum este imaginată viața 
și moartea în imaginarul omului tradițional religios? cum este văzu-
tă și înțeleasă Marea Trecere?

LEGI ȘI DISPOZIȚII CU IMPACT ASUPRA REGLAMENTĂRII 
PROCESULUI DE ZUGRĂVIRE ȘI COMERCIALIZARE 

A ICOANELOR ORTODOXE ÎNBASARABIA SECOLULUI 
AL XIX-LEA

Dr. Manole BRIHUNEȚ, 
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală
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COPIII ÎN CADRUL INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
DIN RSSM ÎN ANUL DE STUDII 1944-1945

Dr. Adrian DOLGHI, 
Institutul Patrimoniului Cultural

În anul de studii 1944-1945, în RSS Moldovenească, puterea so-
vietică și-a pus ca scop școlarizarea generală a copiilor din „necesi-
tatea” controlului ideologic și a educării politice a tinerei generații. 
Școala a devenit organul propagandistic principal unde trebuiau să 
fie educați și în același timp îndoctrinați copiii, „un material «male-
abil» care putea fi educat conform modelului sovietic”.

Condițiile de studii în anul 1944-1945 au fost dificile: clădirile 
școlilor nu erau pregătite, inventar și mobilier era insuficient, ma-
nuale, caiete și ustensilele de scris lipseau.

Au fost înscriși în clasa 1 toți copiii care au atins vârsta școlară 
de 7 ani, dar și ceilalți copii de până la 12 ani care nu știau carte. Iar 
în localitățile rurale mai mici au fost înscriși în clasa 1 și copii de 
13-14 ani. Clasele 1, în anul de studii 1944-1945, erau numeroase 
și necesitau spații și cadre pedagogice suplimentare, acestea fiind în 
număr lmitat.

La începutul anului de studii au fost deschise 1759 școli (1476 
școli primare, 241 școli de șapte ani și 42 școli medii) în care învățau 
335 781 de elevi, iar la sfârșitul anului de studii numărul școlilor era 
de 1778 (1494 școli primare, 246 școli de șapte clase, 38 școli medii) 
în care învățau 305852 de elevi.

Din cauza realităților socioeconomice din anii 1944-1945 au 
abandonat școala cca 30 000 de copii. Abandonul școlar a fost cau-
zat de epidemiile din timpul războiului, de lipsa încălțămintei și a 
hainelor, de implicarea copiilor în muncile agricole, și de faptul că 
în majoritatea școlilor elevilor nu li s-a oferit nici o masă pe zi.

Educația extrașcolară a fost organizată începând cu a doua ju-
mătate a anului de studii. Cercul de cor a fost frecventat de 9425 
elevi, cercul de dans – 3780, cercul de teatru dramatic – 1994, cercul 
tinerilor naturaliști – 1466, cercurile sportive – 55522 elevi. În total, 
în cercuri au fost antrenați 72187 elevi.

POPULAȚIA EVREIASCĂ A PRINCIPATULUI MOLDOVEI: 
SEFARZII, AȘKENAZII, KARAIMII  

(RETROSPECTIVĂ ISTORICĂ)

Dr. Victor DAMIAN, 
Institutul Patrimoniului Cultural

Evreii, care trăiau în Principatul Moldovei, aparțineau, în prin-
cipal, celor două grupuri subetnice: sefarzii, care vorbeau limba la-
dino, și așkenazii, care vorbeau limba idiș.

În istoriografia moldovenească și cea românească, există o opi-
nie destul de controversată precum că anume sefarzii au locuit în 
orașele portuare Belgorodși Chilia înainte de perioada moldove-
nească. Punctul de cotitură pentru soarta populației acestor orașe a 
fost anul 1484, când ea a fost cotropităde otomani. Populația urbană 
rămasă s-a mutat la Porto. În 1492, evreii sefarzi expulzați din Spania 
au început să migreze în diferite părți ale Imperiului Otoman, in-
clusiv în orașele din Moldova, ocupate de turci. Cercetătorii din se-
colele XIX-XXI vorbesc, în linii mari, despre acest proces și despre 
numărul sefarzilor, care au locuit în Moldova.

De-a lungul istoriei Principatului Moldovei, așkenazii au con-
stituit majoritatea evreilor ce au locuit pe teritoriul lui. Din diver-
se motive, ei s-au mutat sau au fugit în Moldova. În cea mai mare 
parte, așkenazii s-au mutat din Polonia vecină. Migrarea masivă în 
Moldova s-a produs în perioada crizei Poloniei în a doua jumătate 
a sec. al XVII-lea – începutul sec. al XVIII-lea. În Moldova locuia și 
un număr mic al adepților sectei evreiești a karaimilor. În istorio-
grafie, există două curente diferite: cel care apără originea evreiască 
și cel care susține originea turcă a karaimilor. Unii oameni de știință 
admit apariția karaimilor pe teritoriul Moldovei spre sfârșitul sec. 
XIV – începutul sec. XV. Karaimii au trăit continuu pe teritoriul 
fostului principat moldovenesc, fapt demonstrat de recensământul 
efectuat în Basarabia în 1897. În Moldova, pe lângă karaimi, existau 
și grupuri mici de reprezentanți ai altor secte evreiești.

Predominarea evreilor așkenazi comparativ cu evreii sefarzi și 
reprezentanții diferitor secte evreiești a devenit decisivă pentru dez-
voltarea culturală și istorică a evreilor din Moldova.
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CUNOȘTINȚE ALE POPORULUI ROMÂN REFERITOARE 
LA PĂR (PRĂSAD)

Dr. Nicolae DUDNICECO, 
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

Spre deosebire de omul modern, comunitățile umane purtătoa-
re ale culturii tradiționale aveau cu totul alte viziuni (cunoștințe) 
asupra lumii înconjurătoare, pe care le transmiteau din generație în 
generație. Un rol semnificativ în evoluția societății umane l-au avut 
arborii. Printre cei mai adorați arbori la numeroase popoare, inclu-
siv la români, a fost și este părul. Comparativ cu alți copaci, acesta 
este mai sensibil la condițiile de mediu nefavorabile din ultimele 
decenii și persistă pericolul dispariției sale de pe Terra. Cu toate 
acestea, pomul respectiv nu prea s-a bucurat de atenția cercetăto-
rilor. De aceea ne-am propus să prezentăm un fond de cunoștințe 
despre păr (prăsad) ale poporului român. Printre cei care au abor-
dat acest subiect se numără: V. Butura, S. Golopenția, D. Onica, E. 
Reșetnic ș.a.

La români, lemnul de păr era foarte apreciat, pentru că este fru-
mos, foarte durabil, fiind întrebuințat în sculptură, tâmplărie, con-
strucții și la confecționarea diferitor obiecte casnice. Fructele erau 
consumate proaspete, uscate sau prelucrate. Acestea se uscau pe 
lese sau pe polițe, la soare, în cuptoare speciale sau de copt pâine. 
Din pere se prepară magiunuri, dulcețuri, compoturi, țuică, cidru 
(băutură alcoolică obținută prin fermentarea fructelor). Asemeni 
mărului, para are semnificații erotice, este un fruct al senzualității 
datorită gustului, parfumului, formei sale, se asociază cu feminita-
tea și femeia.

Prăsadul se utilizează în diverse vrăji de dragoste și practici 
de aflare a destinului. În regiunea Sucevei, cine se visează mân-
când pere necoapte, acre, se zice, va avea parte de un mare necaz. 
Crengile de păr, asemeni altor arbori (prun, vișin), se folosesc la 
facerea pomului de pomenire (pomul vieții) care se dă de poma-
nă la înmormântare. Coaja ramurilor se utilizează pentru obținerea 
culorii galbene. Scoarța, frunzele, florile și fructele au utilizări tera-
peutice. Ceaiul din coajă se dădea copiilor pentru tratarea diareii. 

Uniunea Tineretului Comunist Leninist s-a implicat în reinsta-
larea sistemului de educație sovietic. În toate școlile sau cluburile 
sătești au fost deschise camere ale pionierilor. La 1 iulie erau deja 
49991 de pionieri, 1821 de detașamente, 554 de „drujine” pionie-
rești. Se organizau activități cu conținut ideologic și cu utilizarea 
simbolicii comuniste, care trebuiau să îndepărteze copiii de reali-
tățile în care au trăit până în 1944, și de valorile familiilor din care 
făceau parte.

Puterea sovietică în RSSM urmărea să instaureze controlul 
asupra tinerei generații. Metoda principală era școlarizarea gene-
rală a tuturor copiilor și dresarea ideologică prin intermediul pro-
gramelor școlare ideologizate și a organizațiilor de copii și tineret 
comuniste. Copiii educați în cadrul instituțiilor de învățământ și a 
organizațiilor de copii și tineret, conform strategiei implementate, 
transmiteau acasă ideile propagandistice, influențând membrii ma-
turi ai familiei.
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DENATURAREA VIEȚII TRADIȚIONALE A ROMILOR/
ȚIGANILOR NOMAZI ÎN FILMELE DE FICȚIUNE 

INTERBELICE

Dr. Ion DUMINICĂ, 
Institutul Patrimoniului Cultural

Modul de viață al romilor/țiganilor nomazi a atras mereu atenția 
iubitorilor de artă. În perioada interbelică au fost turnate o serie 
de pelicule cinematografice dedicate vieții zbuciumate a țiganilor 
nomazi. Trei dintre acestea au fost proiectate în cinematografele ro-
mânești: „Caravana” (1934, USA, Fox Film Corporation), „Țiganii” 
(„Posledniy tabor”, 1935, USSR-Germania, Mejrabpomfilm) 
și „Voievodul Țiganilor” („Zigeunerbaron”, 1935, Germania, 
Universum Film UFA).

Un text apărut într-o publicație periodică interbelică rele-
vă: „Aceste filme au plăcut, probă că încă și azi rulează în țară. 
Personajele au fost interpretate de artiști talentați, deși nu prea cu-
noscuți în lumea vedetelor cinematografice. Regizorii însă au fost 
admirabili. Totuși, nouă, romilor din România, ni s-au părut străi-
ne unele acțiuni care redau obișnuitele aspecte «țigănești». Cu toate 
acestea trebuie să ne bucurăm că toate cele trei filme au contribuit 
la cunoașterea vieții romilor, cu necazurile și bucuriile lor” (Filme 
țigănești // Țara Noastră. Ediție specială săptămânală pentru Romii 
din România (București), nr. 1 (11 iulie), 1937).

Scopul acestei prezentări este de a reliefa din perspectiva cer-
cetărilor etnologice unele aspecte tradiționale „străine” ale vieții 
țiganilor nomazi promovate de autorii filmului „Țiganii” (1935), 
regizori E. Schneider și M. Goldblat. Aceștia au preschimbat cutu-
mele tradiționale prin transformarea grotescă a modului de viață 
țigănesc „de la tendința caracteristică țiganilor nomazi de urmare 
continuă a instinctului primar încercuit de libertatea cotidiană om-
niprezentă spre dorința de a se stabili cu traiul într-o «gospodărie 
colectivă comunistă bogată» (kolhoz) și antrenarea benevolă în 
muncile agricole”.

În pofida unui scenariu aventuros, îmbogățit „la superlativ” cu 
peisaje lirice și scenete cu interpretări originale de cântece și dansuri 

Bolnavii cu dureri insuportabile de stomac și vărsături se tratau cu 
ceai de coajă de nucă, pere și coarne. Părul a avut și are un rol con-
siderabil în evoluția societății românești, fructele lui fiind o parte 
importantă în alimentație.
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DENATURAREA VIEȚII TRADIȚIONALE A ROMILOR/
ȚIGANILOR NOMAZI ÎN FILMELE DE FICȚIUNE 

INTERBELICE

Dr. Ion DUMINICĂ, 
Institutul Patrimoniului Cultural
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MOȘTENIREA CULTURALĂ A BASARABIEI PRIN PRISMA 
CERCETĂRILOR LUI GH. BEZVIKONNY.  

ISTORIC ȘI ETNOLOG

Olga GARUSOVA, 
Institutul Patrimoniului Cultural

Сelebrul istoric basarabean, pușkinist, genealog, etnograf, Gh. 
G. Bezvikonny (1910-1966) a semnat numeroase publicații dedicate 
vieții sociale și culturale a Basarabiei în secolul XIX – prima jumă-
tate a secolului XX. Majoritatea studiilor istorice și etnografice care 
au intrat în circulație științifică de la începutul anilor 1990 sunt uti-
lizate mai ales ca sursă istoriografică. Bogata moștenire științifică și 
arhivistică a lui Bezvikonny, viziunea sa despre lume, contribuția la 
știință nu au beneficiat încă de o cercetare adecvată.

Am întreprins o cercetare a muncii savantului sub aspect etno-
logic, mai puțin studiat. În abordarea problemei sunt utilizate lu-
crările, publicate și nepublicate ale lui Gh. Bezvikonny în calitate de 
etnolog/antropolog socio-cultural.

Gama subiectelor este determinată de interesul lui Bezvikonny 
„pentru epocile istoriei în care a predominat creativitatea spiritu-
ală”. Conform convingerii sale, Basarabia secolului al XIX-lea ne-
cesita un studiu special, sistemic și nepărtinitor. Procesul istoric și 
cultural complex al dezvoltării regiunii, formarea unei conștiințe 
speciale de sine a societății basarabene este cercetată de Bezvikonny 
pe baza materialului biografic al reprezentanților diferitor clase so-
ciale. O atenție primordială este acordată ramurii basarabene a ve-
chilor familii boierești moldovenești. Istoricul a studiat modul lor 
de viață, obiceiurile, tradițiile spirituale și familiale, moșiile nobile 
ca fenomen al culturii cotidiene. Astfel, istoriile personale formează 
una colectivă a stratului intelectual basarabean, a cărei înțelegere 
conceptuală a fost exprimată în romanul „Ultimul om în plus”.

În perioadele istorice și politice critice, valoarea moștenirii spiri-
tuale și culturale a trecutului este conștientizată deosebit de acut. În 
efortul de a păstra pentru generațiile viitoare memoria „Basarabiei 
nobile”, istoricul Gh. Bezvikonny a propus o metodă socio-antropo-
logică de studiere a culturii care este actuală și astăzi.

țigănești, spectatorii „consumă nestingherit” și unele imagini străi-
ne mediului tradițional al „țiganilor de șatră”: „Țiganul nu vorbește 
de rău semenii săi”; „Țiganul nu practică «discuții de suflet» cu stră-
inii”; „Țiganul nu fură din ograda oaspetelui, care l-a poftit la masă”; 
„Țiganul după ce oferă un ajutor dezinteresat semenilor săi, ulterior 
nu le reproșează aceste acțiuni de binefacere”; „Țiganul nu omoară 
alt țigan”; „Țigăncile nemăritate nu comunică în mod solitar cu ti-
neri străini”.
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sau a gunoiului în fața porții vecinilor era un semn de nerespect 
față de aceștia. De aceea, înainte de a întreprinde orice acțiune, un 
„vecin bun” neapărat cerea permisiunea aproapelui.

Unul dintre cele mai obscene comportamente în adresa vecini-
lor era considerat implicarea în viața acestora fără permisiune, apoi 
urmărirea (obsesia pentru ce fac cei din jur), bârfa și hula înadresa 
lor. Unii dintre semeni nu-și doreau ca apropiații să aibă mai mult 
decât au ei, iar dacă se întâmpla așa, căutau prilej de scandal sau 
bârfe. Despre asemenea fapte vorbește și expresia „să moară capra 
vecinului”.

Referindu-se la vecin și familia acestuia ca la un om diferit, dar, 
totodată, capabil să îmbrățișeze valori comune, omul spațiului rural 
și-a creat în imaginarul său tiparul „vecinului bun” sau viceversa. 
Reminiscențele acestei gândiri sunt reflectate în creațiile noastre 
folclorice: „Înainte de a cumpăra o casă, află cine-ți va fi vecinul”, 
„Un vecin bun valorează mai mult decât o rudă”, „Găina vecinului 
pare gâscă, iar soția lui, fecioară” etc.

ETICHETA RELAȚIILOR DE VECINĂTATE  
ÎN SPAȚIUL TRADIȚIONAL

Dr. Natalia GRĂDINARU, 
Institutul Patrimoniului Cultural

Vag reflectată în literatura de specialitate, eticheta relațiilor de 
vecinătate se impune atât în scopul analizei normelor de reglemen-
tare a relațiilor între semeni, cât și pentru relevarea alterității (Eu/
Noi și Celălalt/Ceilalți) prin grila imaginarului tradițional.

Eticheta relațiilor de vecinătate a impus anumite cerințe tutu-
ror membrilor societății care, fără îndoială, trebuiau respectate. 
Comunitatea rurală aprecia relațiile respectuoase și stima față de 
vecini, sprijinul și ajutorul reciproc în toate problemele, iar dușmă-
nia și invidia dintre aceștia era disprețuită, precum și subiecții im-
plicați în conflict.

Se considera binevenită, uneori chiar obligatorie, o vizită de cu-
noaștere a noului vecin, în timpul căreia i se propunea ajutorul, atât 
în ceea ce privește amenajarea, cât și în problemele de cunoaștere a 
comunității, locurilor și conduitei. Normele obligatorii de conduită 
în relațiile dintre vecini prevedeau salutarea zilnică, vizitarea unui 
vecin în caz de boală, exprimarea condoleanțelor în caz de deces în 
familie, felicitări în perioada sărbătorilor. De asemenea, un „bun 
vecin”, fiind la curent cu starea financiară a aproapelui său, era pri-
mul care sărea în ajutor în caz de necesitate, oferindu-i o parte din 
bunurile sale sau implicându-se activ în organizarea unor eveni-
mente (claca, șezătorile, pregătirile de nuntă sau de înmormântare).

Era interzisă pricinuirea daunelor averii vecinilor, încălcarea 
hotarelor, tulburarea liniștii prin diferite acțiuni. Pentru a nu inter-
veni în intimitatea vieții vecinilor, se recomanda a respecta unele 
norme de amenajarea locuinței (casa se construia în așa fel încât 
ferestrele să nu dea în curtea vecinului; toate acareturile, ce puteau 
crea inconveniențe pentru vecini sau polua aerul erau construite la 
o depărtare relativă de hotarul vecinilor; nu se aprindeau niciodată 
focuri în preajma gospodăriei lor etc.) și norme de conduită (nu se 
făcea zgomot, nu se vorbea tare). Plasarea mijloacelor de transport 
(căruțelor, animalelor de tracțiune), a materialelor de construcție 
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EVOLUȚIA ȘI CLASIFICAREA LĂZILOR DE ZESTRE DE PE 
TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA  

(SFÂRȘITUL SEC. XIX – PRIMA JUMĂTATE A SEC. XX)

Elena MADAN, 
Universitatea Tehnică a Moldovei

În prezentul articol se va urmări evoluția lăzilor de zestre de 
pe teritoriul Republicii Moldova (sf. sec. XIX – prima jum. a sec. 
XX), rolul influenței exterioare, a celei românești, ucrainești și ru-
sești, care a lăsat amprenta asupra tipului de decor la aceste lăzi. De 
asemenea, se va urmări locul și modul de confecționare a acestora. 
Lăzile erau confecționate de meșterii locali (mazili, ruptași, răzeși 
sau țărani simpli) sau erau procurate în târguri și orașe. Modelele 
de lăzi de factură tâmplărească sau dulgherească diferă după modul 
de îmbinare și decorare, fiecare în felul său prezentând un artistism 
aparte. Tehnicile de decorare a lăzilor prin crestare, pictare, ferecare 
sau îmbinarea mixtă contribuiau la obținerea unor efecte artistice 
deosebite. Proporționarea elementelor în dispunerea ornamentelor 
se subordonează, în mare măsură, principiului de construcție, fie-
care element constituind un câmp ornamental deosebit. De regulă, 
se poate observa aplicarea simetrică a ornamentului. Majoritatea lă-
zilor au două sau trei registre proporționale între ele. Semantica lă-
zilor de zestre în cadrul ceremoniei de nuntă a adus la creșterea va-
lorii lor artistice, având locul cel mai de cinste în casele țărănești, și 
anume cel de la capul patului, sau la capul patului/laviței. Cercetarea 
pe teren pe întreg teritoriul Republicii Moldova (în mai mult de 70 
de muzee, și în gospodăriile sătești, în câte 2-3 localități din fiecare 
raion al țării), raportată atât la datele istorice, cât și la literatura de 
specialitate a permis o clasificare a lăzilor și datarea lor în evoluția 
istorică. Această clasificare ne permite să valorificăm și să promo-
văm patrimoniul nostru cultural.

VIAȚA COTIDIANĂ A ȚIGANILOR MĂNĂSTIREȘTI 
ÎN MANUSCRISELE MĂNĂSTIRII NEAMȚ

Alexandru MAGOLA, 
Institutul Patrimoniului Cultural

Romii sau țiganii din Republica Moldova sunt o comunitate 
etnică diversă, care s-a format la intersecția mai multor culturi și 
transformări continue de ordin politic, social și economic. Ei nu po-
sedă o identitate comună sub aspect etnic. La baza identității rome, 
se află mediul social în care se formează și se educă reprezentanții 
acestei comunități.

În spațiul pruto-nistrean este atestată o concentrare a zece sub-
grupuri ale comunității romilor moldoveni: brăzdeni (romi-plugari/
posesori de terenuri agricole), cătunari (romi-sălășluitori în cor-
turi), ciocănari (romi-fierari ambulanți), ciori (romi-hoți/vânzători 
și tămăduitori de cai), ciurari (romi-producători de ciururi/site), 
curteni (romi-servitori la curțile nobilimii locale), lăieși (romi-no-
mazi), lăutari (romi-muzicanți, interpreți), lingurari (romi-meșteri 
cioplitori în lemn/producători de mărfuri pentru uz casnic, inclusiv 
linguri), ursari (romi-dresori ambulanți de urși). În trecut, numă-
rul acestor subgrupuri era mai mare. În special, sunt atestați țiganii 
domnești, țiganii mănăstirești, țiganii boierești și țiganii moșierești, 
care erau în posesia unor instituții sau a unor persoane din mediul 
aristocrației.

Nu se știe, cum țiganii din Principatele Române au ajuns în 
dependența unor instituții bisericești sau de stat, deoarece nu au 
fost găsite documente, care să confirme acest fapt. Studiul de față 
va prezenta mai multe date puțin cunoscute din viața cotidiană a 
țiganilor mănăstirești, care au fost identificate în corespondența sta-
rețului Paisie Velicikovski referitoare la activitatea gospodărească a 
Mănăstirilor Neamț și Secu. Din cele 40 de scrisori analizate, aflăm 
despre meseriile și ocupațiile cotidiene practicate de țiganii-robi în 
mănăstirile din Moldova secolului XVIII.
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pe teritoriul Republicii Moldova (sf. sec. XIX – prima jum. a sec. 
XX), rolul influenței exterioare, a celei românești, ucrainești și ru-
sești, care a lăsat amprenta asupra tipului de decor la aceste lăzi. De 
asemenea, se va urmări locul și modul de confecționare a acestora. 
Lăzile erau confecționate de meșterii locali (mazili, ruptași, răzeși 
sau țărani simpli) sau erau procurate în târguri și orașe. Modelele 
de lăzi de factură tâmplărească sau dulgherească diferă după modul 
de îmbinare și decorare, fiecare în felul său prezentând un artistism 
aparte. Tehnicile de decorare a lăzilor prin crestare, pictare, ferecare 
sau îmbinarea mixtă contribuiau la obținerea unor efecte artistice 
deosebite. Proporționarea elementelor în dispunerea ornamentelor 
se subordonează, în mare măsură, principiului de construcție, fie-
care element constituind un câmp ornamental deosebit. De regulă, 
se poate observa aplicarea simetrică a ornamentului. Majoritatea lă-
zilor au două sau trei registre proporționale între ele. Semantica lă-
zilor de zestre în cadrul ceremoniei de nuntă a adus la creșterea va-
lorii lor artistice, având locul cel mai de cinste în casele țărănești, și 
anume cel de la capul patului, sau la capul patului/laviței. Cercetarea 
pe teren pe întreg teritoriul Republicii Moldova (în mai mult de 70 
de muzee, și în gospodăriile sătești, în câte 2-3 localități din fiecare 
raion al țării), raportată atât la datele istorice, cât și la literatura de 
specialitate a permis o clasificare a lăzilor și datarea lor în evoluția 
istorică. Această clasificare ne permite să valorificăm și să promo-
văm patrimoniul nostru cultural.

VIAȚA COTIDIANĂ A ȚIGANILOR MĂNĂSTIREȘTI 
ÎN MANUSCRISELE MĂNĂSTIRII NEAMȚ

Alexandru MAGOLA, 
Institutul Patrimoniului Cultural

Romii sau țiganii din Republica Moldova sunt o comunitate 
etnică diversă, care s-a format la intersecția mai multor culturi și 
transformări continue de ordin politic, social și economic. Ei nu po-
sedă o identitate comună sub aspect etnic. La baza identității rome, 
se află mediul social în care se formează și se educă reprezentanții 
acestei comunități.

În spațiul pruto-nistrean este atestată o concentrare a zece sub-
grupuri ale comunității romilor moldoveni: brăzdeni (romi-plugari/
posesori de terenuri agricole), cătunari (romi-sălășluitori în cor-
turi), ciocănari (romi-fierari ambulanți), ciori (romi-hoți/vânzători 
și tămăduitori de cai), ciurari (romi-producători de ciururi/site), 
curteni (romi-servitori la curțile nobilimii locale), lăieși (romi-no-
mazi), lăutari (romi-muzicanți, interpreți), lingurari (romi-meșteri 
cioplitori în lemn/producători de mărfuri pentru uz casnic, inclusiv 
linguri), ursari (romi-dresori ambulanți de urși). În trecut, numă-
rul acestor subgrupuri era mai mare. În special, sunt atestați țiganii 
domnești, țiganii mănăstirești, țiganii boierești și țiganii moșierești, 
care erau în posesia unor instituții sau a unor persoane din mediul 
aristocrației.

Nu se știe, cum țiganii din Principatele Române au ajuns în 
dependența unor instituții bisericești sau de stat, deoarece nu au 
fost găsite documente, care să confirme acest fapt. Studiul de față 
va prezenta mai multe date puțin cunoscute din viața cotidiană a 
țiganilor mănăstirești, care au fost identificate în corespondența sta-
rețului Paisie Velicikovski referitoare la activitatea gospodărească a 
Mănăstirilor Neamț și Secu. Din cele 40 de scrisori analizate, aflăm 
despre meseriile și ocupațiile cotidiene practicate de țiganii-robi în 
mănăstirile din Moldova secolului XVIII.
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PROCESELE MIGRAȚIONALE ALE POPULAȚIEI EVREIEȘTI 
DE LA SFÂRȘITUL SEC. AL XIX-LEA – ÎNCEPUTUL SEC. XX

Iuli PALIHOVICI, 
Institutul Patrimoniului Cultural

Epoca modernă, dar, mai ales, cea contemporană a cunoscut o 
diversificare a fenomenului migrației și o creștere constantă a nu-
mărului migranților. Mișcarea migrațională a poporului evreu re-
prezintă, probabil, cel mai cunoscut și tradițional exemplu al feno-
menului. La momentul anexării Basarabiei de către Imperiul Rus 
(1812), pe acest teritoriu se afla o comunitate evreiască de circa 20 
000 de membri, relativ stabilă ca număr. În anul 1836, populația 
evreiască din Basarabia crescuse până la 94 045 oameni, iar în anul 
1897 aceasta deja număra 228 600 de evrei, care reprezentau o pon-
dere de 11,8% din populația provinciei.

În prima jumătate a secolului al XIX-lea, acțiunile decretelor 
dure ale administrației imperiale, îndreptate împotriva evreilor, nu 
vizau și pe cei din Basarabia. În 1835, când Basarabia începea trep-
tat să-și piardă autonomia și acțiunile de rusificare se înmulțeau, 
legile rusești antievreiești s-au extins și asupra evreilor basarabeni. 
În anii 1869, 1879 și 1891 au fost emise decrete care prevedeau exi-
larea evreilor din mai multe orașe. La 3 mai 1882 au fost introduse 
alte noi legi, care au anulat unele dintre reglementări care permiteau 
unor categorii de evrei să trăiască în afara Zonei de reședință. În 
consecință, s-a produs o altă expulzare a evreilor din orașele mari, 
iar în Zona de reședință evreilor li s-a interzis să se stabilească, să 
închirieze și să achiziționeze imobile în afara orașelor și târgurilor. 
Acestea pot fi considerate premisele unei masive migrări a populați-
ei evreiești spre teritorii noi: Palestina, Europa și cele două Americi. 
Vom analiza date statistice și istorice pentru a elucida procesul mi-
grației evreilor din estul Europei și, în detalii, din Basarabia.

ADOLESCENȚA ÎN MEDIUL TRADIȚIONAL

Raisa OSADCI, 
Institutul Patrimoniului Cultural

În mediul tradițional, informația (tezaurul de credințe, cunoș-
tințe, experiențe, reglementări cutumiare etc.) acumulată de-a lun-
gul timpului s-a transmis mereu din generație în generație, acest 
proces realizându-se în mod practic prin mecanismul transmite-
rii continuie a informației de la categoriile de vârstă înaintate spre 
cele tinere, atât prin comunicarea în cadrul instituțiilor tradiționale 
(claca, șezătoarea, activitățile cetei de feciori, hora, rodina/merinzii, 
cumetria, nunta, înmormântarea, manifestările tradiționale calen-
darice etc.), cât și în cadrul vieții cotidiene.

Adolescența reprezintă o categorie de vârstă intermediară – în-
tre copilărie și tinerețe. Categoria de vârstă a adolescenței cuprinde 
indivizii (băieți și fete), a căror dezvoltare fizică se află în perioada, 
când se vădesc începuturile maturizării sexuale până la atingerea 
gradului de maturitate, ce asigură capacitatea de naștere, asigurare 
materială și educare a copiilor.

În societatea tradițională, nivelul de dezvoltare fizică era pus, 
de regulă, în corelare cu capacitatea omului de a munci. Copiii în-
cepeau să cunoască ABC-urile lumii ce îi înconjoară și învațau a 
munci, cu prevalare, prin intermediul jocului. Tinerii, împliniți deja 
sub aspectul maturizării sexuale, se integrau în cetele premaritale 
masculine sau feminine, care aveau funcții inițiatice, instructive (de 
cunoaștere spirituală, precum și de cunoaștere a modelelor de com-
portament feminin și masculin în familie și societate) etc., aceștia 
intrând în perioada perfecționării măiestriei de a munci, un fapt 
important, ce îi susținea în concurența premaritală. Adolescenții, 
ca reprezentanți ai vârstei intermediare între copii și tineri, trebu-
iau să devină conștienți că fac parte dintr-un anumit grup de gen 
(demarau practicile tradiționale de înfrățire și însurățire), să învețe 
datinile neamului și să învețe a munci, cu toată implicarea practică.
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ale rememorării publice, ducând la o mitologizare a acestora. În 
Republica Moldova, constituirea unei memorii culturale și colective 
a migrației forței de muncă este partea unui proces în desfășurare, 
influențat de memoria grupului feminin. Reprezentările migrației 
promovate individual sau de anumite grupuri contribuie la con-
strucția unei memorii culturale a acestui fenomen.

RECUPERAREA ISTORIEI MIGRAȚIEI  
DIN REPUBLICA MOLDOVA PRIN MEMORIA FEMININĂ

Dr. Lidia PRISAC, 
Institutul Patrimoniului Cultural

În cei aproape 30 de ani de existență ca stat independent, o serie 
de aspecte cu referire la istoria migrației din Republica Moldova au 
fost prezentate în spațiul public sub diverse forme: rapoarte, studii 
și articole științifice, anumite sinteze, inclusiv materiale înregistrate 
de mass-media. Memoria ca mod de raportare la fenomenul mi-
grației a generat interesul opiniei publice pe măsura intensificării 
exodului din Republica Moldova. Chiar dacă există puține lucrări 
axate pe restituția memoriei migrației, întâietatea o dețin totuși ma-
terialele din presa timpului, subiectul devenind unul recurent.

Dacă am face o trecere în revistă a ceea ce s-ar numi memoria 
migrației la feminin, am putea spune că această memorie nu în-
seamnă neapărat o redare obiectivă a trecutului, dar, prin apel la 
experiență și rememorare, reprezintă o modalitate mai mult sau 
mai puțin fiabilă de actualizare a fenomenului abordat. În esență, 
memoria reconstruiește trecutul migrației, plecând de la prezent și 
în funcție de contextul social. Această memorie joacă un rol însem-
nat în definirea individului, a grupului, inclusiv a unei comunități 
întregi.

În general, memoria fenomenului migrației presupune o serie 
de procese precum cel de conservare și restituție. Celelalte definiții 
fac apel la un cod cultural care alocă acestui concept diverse con-
ținuturi și roluri, în funcție de necesitățile de interpretare ale unei 
comunități sau societăți prinse în vâltoarea acestui proces. Pierre 
Nora definea „memoria colectivă” ca „amintirile […] unei experi-
ențe trăite de către o colectivitate, care fac parte integrantă din iden-
titatea unei comunități. Amintiri ale unor evenimente trăite direct, 
[…] transmise pe cale orală sau scrisă, memoria colectivă fiind una 
de esență activă.”

O formă a memoriei colective împărtășită de comunitatea fe-
minină trecută prin experiența migrației este memoria cultura-
lă, care transformă anumite evenimente din trecut în subiecte 
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REFLECTAREA ÎN MASS-MEDIA A CELEBRĂRII 
ANULUI NOU DE CĂTRE COMUNITATEA URBANĂ RUSĂ

Serghei SÎCIOV, 
Institutul Patrimoniului Cultural

Una din sărbătorile care unește comunitatea urbană rusă din 
Republica Moldova este sărbătorirea Anului Nou. Pentru ruși, mai 
importantă este chiar celebrarea Anului Nou pe stil vechi (Старый 
Новый год) pe data de 14 ianuarie. Astfel, Anul Nou este sărbătorit 
de două ori: la sfârșitul lunii decembrie – începutul lunii ianuarie și 
la mijlocul lunii ianuarie.

Pe baza materialelor ziarului comunității ruse „Russkoe slovo” 
și a site-urilor de știri online, au fost analizate elementele celebră-
rii acestui eveniment. Anual, principalul organizator al sărbăto-
rii „Anul Nou în stil vechi” este Comunitatea Rusă din Republica 
Moldova și Centrul Rus de Știință și Cultură. În acest Centru se des-
fășoară activități de bază. Conform reportajelor media, celebrarea 
Anului Nou și a Anului Nou pe stil vechi nu s-a limitat la un singur 
eveniment: au fost organizate mai multe concerte de Revelion în 
instituțiile de învățământ și culturale din orașe precum Chișinău, 
Bălți, Tiraspol și Bender.

Ca urmare a analizei articolelor din mass-media, a devenit evi-
dent că Anul Nou pe stil vechi ca un eveniment cultural reprezintă 
un interes aparte. S-a menționat că elevii din mai multe licee din 
capitală participă activ la activități. Elevii au înscenat tradiții ale săr-
bătorii Anului Nou din timpurile păgâne și până în zilele noastre. 
Reporterii au evidențiat caracterul educativ al evenimentului: istoria 
sărbătorii și obiceiurile de sărbătorire ale Anului Nou pe stil vechi 
în Rusia Veche, care coincide cu Ziua Sfântului Vasile. Un alt atribut 
al Anului Nou marcat în mass-media a fost o reprezentare teatrali-
zată cu personaje principale: Moș Crăciun, Snegurocika și alți eroi 
de basm. Evenimentele educaționale au avut loc la Biblioteca publi-
că „M. Lomonosov” din Chișinău.

PERSPECTIVELE CREĂRII MUZEULUI DE ISTORIE 
ȘI CULTURĂ A ROMILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Dr. Svetlana PROCOP, 
Institutul Patrimoniului Cultural

În prezent, în lume nu există multe muzee de istorie și cultu-
ră a romilor. Primul muzeu de acest gen a fost înființat în 2003 la 
Brno (Republica Cehă) ca organizație publică. În Rusia, în orașul 
Kostroma, există un muzeu privat al culturii și vieții cotidiene a ro-
milor, care deține costume, instrumentele muzicale, statuete și fo-
tografii din filme. Fondatorul acestui muzeu, directorul și ghidul 
său este Sergey Andreev. Nu mai puțin faimos este Muzeul istoriei 
și culturii romilor din Riga (Letonia), care funcționează în cadrul 
Proiectului pentru crearea muzeelor virtuale de istorie și cultură 
a romilor. Unul dintre rarele muzee ale Holocaustului romani din 
Europa se află la Heidelberg, în cadrul Centrului documentar și 
cultural ale sinti și romilor din Germania. În cadrul Muzeului et-
nografic din Tarnow (Polonia) se desfășoară permanent o expoziție 
numită „Țiganii/romii. Istorie și cultură”, crearea căreia a început la 
sfârșitul anilor ’70. Primul Muzeu al culturii romilor în România a 
fost deschis la București, în 2013. Un alt muzeu cunoscut al culturii 
romilor din Europa a fost deschis în 2009 la Belgrad (Serbia), care, 
pe lângă o expoziție care se desfășoară permanent, are expoziții te-
matice. În cadrul temei menționate, autorul își va împărtăși, de ase-
menea, experiența de cunoaștere a unuia dintre cele mai interesante 
muzee de genul dat din Europa – Muzeul culturii romilor din zona 
de reședință compactă a romilor spanioli din Sacromonte, Granada.

Despre ideea creării unui muzeu de istorie și cultură a romilor din 
republică se vorbește de mai mult timp. În cadrul proceselor educațio-
nale care se desfășoară în mediul romilor, crearea unui muzeu în care 
generația mai tânără de romi poate veni și atinge artefactele culturale 
ale istoriei, este una dintre condițiile importante în depășirea înstră-
inării romilor în raport cu istoria și cultura lor. Și nu contează unde 
va fi amplasat acest muzeu: la Chișinău sau la Soroca. Este important 
că apariția acestuia va însemna primul pas concret în comemorarea 
momentelor importante din istoria și cultura romilor din Moldova.
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REFLECTAREA ÎN MASS-MEDIA A CELEBRĂRII 
ANULUI NOU DE CĂTRE COMUNITATEA URBANĂ RUSĂ

Serghei SÎCIOV, 
Institutul Patrimoniului Cultural
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PERSPECTIVELE CREĂRII MUZEULUI DE ISTORIE 
ȘI CULTURĂ A ROMILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Dr. Svetlana PROCOP, 
Institutul Patrimoniului Cultural
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SF. VALENTIN VERSUS DRAGOBETE:  
TRADIȚII ȘI MODERNITATE

Dr. Valentina URSU, 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

În toate timpurile a existat și există necesitatea continuă adaptă-
rii la noile schimbări. Obiceiurile și tradițiile suferă modificări ca re-
zultat al noilor experiențe și cunoștințe ale societății. Concomitent, 
influențele grupurilor sociale cu care intrăm în contact pot fi factori 
ce influențează schimbarea.

În prezentul studiu cercetăm o tradiție care a fost dezbătută și 
anterior și care generează o amplă analiză etnologică, sociologică, 
religioasă, educațională: sărbătoarea dragostei. Sunt două iposta-
ze ale sărbătorii în viața cotidiană contemporană: ziua Sfântului 
Valentin, străină tradiției românești, și ziua Dragobetelui, recupe-
rată dintr-o memorie colectivă orală îndepărtată și puțin păstrată.

În cercetare analizăm originile, legendele, miturile antice ale di-
vinităților și sărbătorilor grecești și romane ale dragostei. Facem o 
prezentare a atitudinii Bisericilor Catolice și Ortodoxe în diverse 
perioade istorice față de tradițiile populare. Examinăm modificările 
ce au intervenit de-a lungul timpului și trecerea la semnificația mo-
dernă în lumea romanică și anglosaxonă. Totodată, expunem unele 
tradiții din mai multe țări în sărbătoarea contemporană Valentine’s 
Day și cea românească Dragobete.

În concluzie, determinăm cauzele care au dus la pierderea obi-
ceiurilor populare românești. Constatăm că declinul sărbătorii 
de Dragobete a fost determinat de diminuarea interesului omului 
contemporan, în special din comunitățile urbane, pentru natu-
ră și pentru comunicarea cu ea, dar și din cauze istorice și socia-
le. Colectivizarea și pierderea proprietății private a avut ca urmare 
știrbirea comunicării țăranului cu pământul său. Mecanizarea agri-
culturii și urbanizarea, dar și interzicerea credinței în ritualuri și 
ceremonialuri în perioada sovietică au influențat puternic atitudi-
nea față de moștenirea populară românească. Mondializarea, globa-
lizarea, comunicarea prin mijloace electronice sunt alte motive ale 
preluării și acceptării tradițiilor noi.

SINAGOGILE CHIȘINĂULUI:  
ISTORIE, ARHITECTURĂ ȘI ETNOLOGIE

Dr. Irina ȘIHOVA, 
Institutul Patrimoniului Cultural

Sinagoga ca instituție publică există de două mii de ani, asu-
mându-și o parte din funcțiile Templului din Ierusalimul distrus. 
Sinagoga nu este doar o clădire pentru rugăciuni (beit tefila), ci 
și o casă a doctrinei (beit midraș) și un loc pentru întruniri (beit 
knesset). De fapt, sinagogile, ca centre ale vieții comunitare, au 
modelat imaginea diasporei evreiești. La începutul secolului XX, 
Chișinăul era unul dintre cele mai „evreiești” orașe ale Zonei de 
Reședință: conform Primului Recensământ General al populației 
Imperiului Rus din 1897, la Chișinău locuiau peste 50 000 de evrei, 
aproape jumătate din populația Chișinăului și aproape un sfert din 
populația evreiască a Basarabiei de atunci.

Numărul de sinagogi din Chișinău înainte de cel de-al Doilea 
Război Mondial număra zeci, în Basarabia – sute. La fel ca și toată 
viața evreiască din diasporă, sinagogile – atât ca instituții publice, 
cât și ca structuri arhitecturale – au fost supuse simultan atât pre-
scripțiilor Halakha (lege religioasă care reglementează toate aspec-
tele vieții private și publice a evreilor), cât și legilor țării de reșe-
dință, în cazul Chișinăului perioadei secolelor XIX-XX – Imperiul 
Rus, România, Uniunea Sovietică și Republica Moldova. De regulă, 
legislația seculară de stat reglementa poziția și aspectul clădirii pen-
tru rugăciuni, caracteristicile sale tehnice; iar Halakha a determinat 
structura și decorațiunea internă a sinagogii. Respectând simultan 
aceste două reglementări, arhitectura sinagogelor a urmat anumi-
te tendințe stilistice, moda arhitecturală a timpului. Sinagogile din 
Europa, inclusiv Europa de Est, au fost influențate de arhitectura 
clasicismului și barocului, de stilul maur și eclectism. Sinagogile 
Basarabiei și Chișinăului nu au rămas în urma tendințelor generale 
– ele sunt văzute în arhitectura sinagogilor locale.

În prezenta comunicare intenționăm să luăm în considerare o anu-
mită parte a istoriei, funcționării și specificului sinagogilor din Chișinău, 
folosind exemplul clădirilor salvate și ale celor care nu mai există.
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ПРЕДСВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ У БОЛГАР 
РЕСПУБЛИКИ MОЛДОВА

Емилия БАНКОВА, 
Институт культурного наследия

Болгарскую свадьбу можно условно разделить на несколь-
ко этапов: на предсвадебный, свадебный и послесвадебный. В 
предсвадебный этап включены обычаи и обряды, связанные 
со сватовством (сватуване), сговором (годеж, такмеж) и при-
готовлениями непосредственно к свадьбе.

Сватовство являлось основной формой заключения брака. 
Сватовство – это основной момент предсвадебных обычаев, 
который устанавливает контакт между двумя семействами. В 
рассматриваемый период сватовство является обязательным 
элементом всего свадебного обряда. Лица, осуществляющие 
сватовство, называются сватóвници, мумàри. Это обычно род-
ственники жениха (женатые старшие братья и дяди).

Каждая девушка готовила себе приданое, в состав которого 
обязательно входили, в зависимости от локальной традиции, 
красное платье (рокля); шерстяной, богато орнаментирован-
ный фартук (престилка); праздничный платок (шалче, кърпа); 
вышитые и обвязанные кружевами полотенца (пешкир). Все 
это укладывалось в вышитый и обвязанный бисером большой 
платок (бохча, нишанлийска кърпа) и при сватанье в знак со-
гласия на брак (нишан, залог, знак, белег) отдавали посланни-
кам жениха.

При успешном сватовстве, т.е. когда невеста и ее родители 
давали согласие, обговаривали сроки помолвки (годеж). Годеж 
устраивался обычно в субботу вечером в доме невесты.

Годеж бывает двух степеней: малый (малък годеж) и боль-
шой (годеж, года, главеж, тъкмеж). Малый годеж устанавли-
вает официально объявленное согласие двух семейств пород-
ниться через брак молодых. У большого годежа функции более 
широкие и исполнение их обязательно.

Фактически, годеж является началом перехода двух моло-
дых людей в категорию семейных, началом отделения их от 

REFLECTAREA INFORMAȚIILOR  
DESPRE LIPOVENI ÎN REVISTA  

«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Dr. Tatiana ZAICOVSCHI, 
Institutul Patrimoniului Cultural

Revista «Кишиневские епархиальные ведомости», care a fost 
editată timp de jumătate de secol (1867-1917), conține zeci de arti-
cole și alte materiale care tratează tematica legată de lipovenii/cre-
dincioșii de rit vechi. Dacă în ceea ce privește purtătorii de cultură 
tradițională din Basarabia, cum ar fi bulgarii, găgăuzii etc., revista 
conține informații destul de bogate și variate (inclusiv obiceiuri, 
tradiții, particularități ale vieții cotidiene, caracter național etc.), 
atunci lipovenii se află în această privință într-o poziție specială. 
Pornind de la profilul revistei date, care reflectă lupta clerului pen-
tru puritatea credinței rusești ortodoxe, aceasta furnizează, în pri-
mul rând, informații legate de aspecte confesionale. Astfel, se pune 
în evidență „activitatea misionară antisectantă” (rapoarte ale misi-
onarilor etc.), sunt prezentate texte ale discuțiilor cu lipoveni, sunt 
analizate trăsăturile credinței lor și diferențele ei față de credința 
ortodoxă. Întrucât în această perioadă comunitățile lipovene, din 
cauza persecuției, au fost nevoite să fie foarte închise, informații-
le despre viața lor, cultura tradițională etc. sunt prezentate extrem 
de rar pe paginile acestei ediții. De exemplu, este indicat faptul că 
a fost folosită veselă specială, rezervată pentru reprezentanții altor 
confesiuni, dacă au nimerit cumva în casa lipovenilor (așa-numită 
„vesela murdară”). În unele articole se admonestează faptul că li-
povenii acordă o importanță deosebită laturii externe a credinței, 
ritualurilor religioase: facerea „prea zeloasă” a semnului crucii, lus-
trații frecvente, îmbrăcăminte de fason vechi ș.a. În ciuda atitudinii 
negative generale față de lipoveni, unele articole dezvăluie și aspec-
tele lor pozitive: educația copiilor în școli de casă, caritate, ajutor în 
comunitate (așa-numitele „pomeni secrete”), prevenirea cerșirii în 
mediul lor etc.
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REFLECTAREA INFORMAȚIILOR  
DESPRE LIPOVENI ÎN REVISTA  

«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Dr. Tatiana ZAICOVSCHI, 
Institutul Patrimoniului Cultural
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CКАЗКИ БОЛГАР MОЛДОВЫ КАК ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
И ЭТНОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК:  

ВЫБОР МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ

Д-р Надежда КАРА, 
Институт культурного наследия

В фольклористике 20-го века последовательно сменяют 
друг друга такие методологические подходы к исследованию 
сказок, как антропологический (культурно-исторический), 
сюжетно-семантический, структурно-парадигматический (К. 
Леви-Стросс), структурно-синтагматический (В. Пропп), со-
четание этих подходов (Е. Мелетинский и др.). В аспекте иссле-
дования сказок болгар Молдовы интерес представляют труды 
Е. Мелетинского, где сочетаются методы историко-социоло-
гический, структурный, синхронный и диахронический. Эти 
методы находятся в отношении дополнительности. Фольклор 
болгар Молдовы и Украины, перенесенный сюда из метропо-
лии более 200 лет назад, сохраняет исторические пласты, ко-
торые интегрируются в определенные стабильные структуры.

В болгарской фольклористике уже к середине 20 века М. 
Арнаудовым заложена основа разностороннего подхода к изу-
чению болгарской сказки: изучение национальной повество-
вательной традиции, соотношения между национальным и 
интернациональным. Р. Ангелов обращает внимание на то, в 
какой социальной среде живет сказка, на отношения рассказ-
чика и слушателя.

Исследуемые нами сказки содержат ряд особенностей, 
связанных с характером рассказчика, его традиционным и 
новым мировидением. Кроме классических характеристик 
персонажей сказки, важно обратить внимание на их внешние 
атрибуты и атрибуты мира, в котором они действуют, а так-
же сами действия. Такой подход (Е. Мелетинский, Е. Новик, 
Л. Парпулова) предполагает исследование семантики сфер де-
ятельности персонажей: индивидуальную (I), семейную (II), 
сословную/социальную (III), пространственную/локальную 
(IV). Каждая из этих сфер содержит в себе этнографические 

семьи родителей и шагом к созданию новой семьи. Во время 
годежа договаривались также о дарах и приданом (чеиз).

В период между годежем и свадьбой оба семейства подго-
тавливают все необходимое для проведения свадьбы.
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«ЕТНОГРАФІЧНИЙ ОБРАЗ УКРАЇНЦІВ ЗАРУБІЖЖЯ…» 
КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ УКРАИНЦЕВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Д-р Екатерина КОЖУХАРЬ, 
Институт культурного наследия

Подготовленный к печати и изданный Институтом искус-
ствоведения, фольклористики и этнологии им. М. Рыльского 
Национальной академии наук Украины труд «Етнографічний 
образ українців зарубіжжя. Корпус експедиційних фольклор-
но-етнографічних матеріалів. Ч. 1. Культура життєзабезпечен-
ня та традиційні соціонормативні практики» [гл. ред. акаде-
мик Г. Скрипник / Київ, 2019. 676с.: ил.] является уникальным 
изданием, в котором впервые комплексно представлено этно-
культурное наследие украинцев зарубежья в фольклорно-эт-
нографических записях с территорий стран постсоветского и 
постсоциалистического пространства.

В книгу вошли расшифрованные полевые записи из 16 на-
селенных пунктов 8 районов Республики Молдова: села Голяны 
Единецкого района, города Атаки и сел Березовка, Волчинец, 
Каларашовка и Унгры Окницкого района, села Малиновское 
Рышканского района, сел Наславча, Окланда, Холошница 
Сорокского района, села Сагайдак Криулянского района, 
сел Гыржавка, Мындра, Паланка Каларашского района, сел 
Булаешты Оргеевского района и села Мусаит Тараклийского 
района.

В разделе «Республіка Молдова» представлены устноисто-
рические рассказы, сохранившиеся в памяти старожилов и 
наших современников об истории и этнокультурных особен-
ностях исследованных населенных пунктов. Этнографические 
материалы о традиционной народной культуре содержат ин-
формацию о хозяйстве, занятиях, ремеслах и промыслах, на-
родном строительстве и архитектуре, пище и питании мест-
ного украинского населения, а также об их богатой духовной 
календарной и семейной обрядности, активных культурных 
взаимодействиях и взаимовлияниях.

и этнокультурные характеристики, выявление особенностей 
которых в сказочном фольклоре болгар Молдовы и является 
целью нашего исследования. Этот подход предполагает ис-
пользование различных методов: историко-социологическо-
го, структурно-семиотического, синхронно-диахронического, 
этнокультурологического.
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К ПРОБЛЕМЕ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ  
В РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Д-р Виктор КОЖУХАРЬ, 
Институт культурного наследия

После распада СССР и обретения Молдовой независимо-
сти страна столкнулась с серьезными демографическими про-
блемами. Начиная с 1989 года, население страны сократилось 
практически на треть. Определенную роль в этом сыграли 
существенное снижение рождаемости и рост смертности. А 
с 1999 года коэффициент смертности стал устойчиво превы-
шать коэффициент рождаемости. Углубляется и процесс демо-
графического старения.

Но только естественной убылью такие потери населения 
объяснить невозможно. Главную роль в этом процессе играет 
миграция.

Специалисты выделяют несколько волн миграции из 
Молдовы за годы независимости. В первые годы, в связи с ро-
стом межнациональной напряженности, и особенно после во-
оруженного конфликта на Днестре 1992 года миграция носила 
так называемый этнический характер, когда из страны выез-
жали в основном представители нетитульной нации. Правда, 
она не носила массового характера.

Первая массовая миграция была спровоцирована эконо-
мическими причинами и носила коммерческий характер (по-
купка товаров за рубежом для их последующей продажи на 
молдавском рынке). Но из-за изменившихся условий коммер-
ческая миграция вскоре стала невыгодной, и уступила место 
трудовой миграции. Она стала следствием финансово-эконо-
мического кризиса в России в 1998 году, и стала реакцией на 
крайнюю бедность.

В настоящее время в Молдове можно выделить три типа 
международной миграции: 1) краткосрочная международная 
миграция, в основном в страны СНГ; 2) долгосрочная между-
народная миграция, главным образом в страны Европейского 

Корпус опубликованных материалов является ценной 
источниковой базой для современных этнологических, этно-
лингвистических, фольклорных и культурологических иссле-
дований, дает возможность проследить самобытность и тер-
риториально-локальные различия украинской этнокультуры 
на территории Республики Молдова, выявляет общность ба-
зовых, общеукраинских, а также самобытных, свойственных 
исключительно украинцам Молдовы, элементов и черт тради-
ционной культуры.
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АЖУРНЫЕ ВЫРЕЗНЫЕ УКРАШЕНИЯ В ДЕКОРЕ 
ТРАДИЦИОННОГО УКРАИНСКОГО ЖИЛИЩА 

(из фондов Этнографического музея в Кракове 
им. Сэвэрына Удзели)

Канд. искусствоведения Олена КОЗАКЕВИЧ, 
Институт народоведения Национальной 

академии наук Украины, Львов

Желание украсить жилище и эстетические предпочтения 
украинцев влияли на разнообразие возможностей реализации 
декора традиционного интерьера. Определенные социокуль-
турные, этнические и художественные факторы влияли на вы-
бор материала, цвета, орнамента, а влияния и сочетание город-
ской и сельской культуры, модных тенденций и архаических 
элементов создавали новые и оригинальные варианты укра-
шения. В конце ХІХ – начале ХХ века в интерьере народного 
жилища украинцев распространяются ажурные украшения: 
текстильное кружево для украшения полотенец, скатертей 
и простыней; настенные росписи «мальóвкы»; искусствен-
ные цветы. «Вытынáнкы» – прорезные украшения из бумаги 
– один из ярких примеров украинского народного искусства. 
Способом вырезания различных узоров делали занавески 
«фирáнкы» на окна, обрамление икон, декорировали стены, 
«свóлоки». Такое разнообразие орнаментов, часто довольно 
таки сложных, и в то же время изготовленных посредством 
простых технологических приемов, способствовали коллекци-
онированию и созданию музейных и частных коллекций.

Большая коллекция вырезных украшений из бумаги 
хранится в фондах Этнографического музея в Кракове им. 
Сэвэрына Удзели (Польша). Собирательская деятельность 
связана главным образом с Товариществом «Польское при-
кладное искусство» («Polska Sztuka Stosowana») (1901-1914), 
созданным в 1901 году в Кракове с целью популяризации на-
родного искусства. Именно в этот период собрано наибольшее 
количество «вытынанок» не только украинских, но и литов-
ских и белорусских. Коллекция была передана на хранение в 

Союза; 3) законная долгосрочная международная миграция в 
США и Канаду.

К 2010 году в общей структуре молдавской миграции были 
выявлены следующие тенденции и сдвиги: от СНГ – к ЕС;от 
краткосрочной и сезонной миграции – к долгосрочной мигра-
ции; рост миграции в сторону Соединенных Штатов и Канады.

И, если вначале мигранты выезжали на зароботки с пер-
спективой возвращения (на заработанные за границей деньги 
покупали в Молдове квартиры, строили дома, инвестировали 
в бизнес), то с середины 2000-х многие стали забирать семьи и 
оставаться за рубежом на постоянное место жительства.
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ТРАДИЦИОННАЯ УКРАИНСКАЯ ВЫШИВКА В ДЕКОРЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДЫ

Канд. искусствоведения Татьяна КУЦЫР, 
Институт народоведения Национальной 

академии наук Украины, Львов

Стремление к визуальному выражению национальной 
идентичности привело к обращению к народным традициям 
декорирования одежды вышивкой как одного из наиболее до-
ступных средств украшения в начале ХХІ века.

Вышивка в украинском традиционном костюме в той или 
иной степени присутствует в большинстве компонентов: на-
тельном, поясном, нагрудном, верхнем, в девичьих и женских 
головных уборах. Ее характерной особенностью было разно-
образие материалов, изготовленных вручную и промышлен-
ных (льняных, конопляных, шерстяных, хлопчатобумажных, 
шелковых, металлизированных нитей, бисера, стекляруса, пу-
говиц, блесток, шнуров и т.д.), а также органическое единство 
последних с украшаемой поверхностью.

Сегодня ассортимент одежды, украшенной вышивкой, 
отличается большим разнообразием: трикотажный (футбол-
ки, свитшоты), полотняный (сорочки-«вышиванки», сорочки 
на пуговицах, блузы и платья разнообразного кроя и длины, 
юбки, пиджаки, плащи и т.д.), суконный (пальто), меховой 
(дублянки).

Кроме традиционных приемов, характерных для вышивки 
конца ХІХ – первой половины ХХвв. (крестик, низинка, зани-
зывание, вырезание, мережки и т.п.), часто используется гладь, 
при помощи которой создают геометрические и растительные 
узоры. Машинная вышивка превалирует, а ручную использу-
ют, как правило, в процессе изготовления сорочек-реплик или 
эксклюзивных авторских изделий.

В декоре современной одежды применяют несколько групп 
орнаментов: 1) традиционные геометрические и их разноо-
бразные интерпретации; 2) брокардовские, среди которых наи-
более популярны цветочные мотивы роз, винограда, калины и 

Технически-промышленный музей в Кракове; после его лик-
видации в 1951 году ее передали в Академию изобразитель-
ных искусств и в Этнографический музей. А после 1967 года 
вся коллекция сосредоточилась в Этнографическом музее в 
Кракове.

«Вытынáнкы» конца ХІХ – начала ХХ века с украинских 
территорий происходят главным образом из трех воеводств: 
тернопольского, станиславовского и львовского. В фондах 
«Искусство II» в очень хорошем состоянии хранятся более 
1100 единиц, невзирая на то, что им более 100 лет. Они наклее-
ны на плотную бумагу размером 49,5х34 см, 42,5х29см опреде-
ленными группами (объединенные мотивами орнамента, ти-
пами, тематически) и разрознено на бумагу размером 21,5х20,5 
см (единичные). В зависимости от размера, компоновали от 6 
до 24 объектов на страницу. Под каждым из них – действи-
тельный инвентарный номер, на обороте указано название, 
местность, прежний инвентарный номер и подтверждение 
частности «Польского прикладного искусства».

Коллекция Этнографического музея в Кракове им. 
Сэвэрына Удзели представляет уникальное собрание «вы-
тынáнкы» конца ХІХ – начала ХХ века как оригинального спо-
соба декорирования традиционного жилья украинцев.

Авторка получила возможность изучить фонды 
Этнографического музея благодаря стипендии «Thesaurus 
Poloniae» Международного Центра Культуры в Кракове под 
эгидой Министра Культуры и Национального Наследия 
Республики Польша (ХХ набор, 2019).
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ИНТЕРПРЕТАТИВНАЯ ЭТНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
«ОСМЫСЛЕНИЕ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИХ МАКСИМ» 
В ПРИМЕНЕНИИ К ИДИШСКИМ УСТОЙЧИВЫМ 

ВЫРАЖЕНИЯМ МОЛДАВСКИХ ЕВРЕЕВ: 
АСПЕКТ ВЫЯВЛЕНИЯ ДУХОВНОСТИ

Д-р хаб. Жозефина КУШНИР, 
Институт культурного наследия

Выявление духовности в столь значимом компоненте нема-
териального культурного наследия, как устойчивые выраже-
ния, представляет собой одну из возможностей эффективного 
применения разработанной нами интерпретативной этноло-
гической модели «Осмысление герменевтических максим». 
Это демонстрируется на примере исследования нескольких 
(из немалого числа хранящихся в нашем архиве) идишских 
устойчивых выражений молдавских евреев. Выявлен особый 
вид устойчивых выражений – таких, что их использование в 
речи равнозначно поступку, гармонизирующим образом ме-
няющему исходную ситуацию. Мы обозначили их как «эк-
зистенциально значимые устойчивые выражения». Модель 
«Осмысление герменевтических максим», базируясь на дости-
жениях интерпретативной антропологии Кл. Гирца, в качестве 
инновационного инструментария широко использует компо-
ненты наших концепций: гуманизации мифа и мегамодерна. 
Духовность – в соответствии с разработками ряда выдающихся 
философов (В. Франкла, Н. Бердяева, Э. Фромма, А. Маслоу и 
др.) и нашими концепциями – рассматривается как имманент-
ное человеку трансцендирующее состояние, в котором он осу-
ществляет этизирующую гармонизацию Универсума (умножа-
ет проявления добра, любви, красоты, созидательной свободы, 
смысла, устремленности к истине и т.п.). «Герменевтическая 
максима» определяется как такое описание элемента карти-
ны мира, формируемой мифологическим сознанием в нарра-
тиве, которое структурировано в соответствии с герменев-
тической синтагмой: «Универсум таков, что…». Приводится 
краткое описание указанной модели в общем ее виде и в виде, 

т.п.; 3) натуралистично трактованные растительные, создан-
ные при помощи компьютерных программ, которые отлича-
ются полихромией и полутонами; 4) узоры, заимствованные 
из ткачества.

По сравнению с традиционными изделиями, современной 
одежде, украшенной вышивкой, не хватает единства материа-
ла и декора, подчинения последнего конструктивным особен-
ностям изделия, колористической сдержанности, графической 
четкости. Поиски последних лет свидетельствуют об акценти-
ровании внимания на больших орнаментальных мотивах, ко-
торые выделяются гипертрофированными размерами и ярки-
ми цветовыми соотношениями.
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ИНТЕРПРЕТАТИВНАЯ ЭТНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
«ОСМЫСЛЕНИЕ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИХ МАКСИМ» 
В ПРИМЕНЕНИИ К ИДИШСКИМ УСТОЙЧИВЫМ 

ВЫРАЖЕНИЯМ МОЛДАВСКИХ ЕВРЕЕВ: 
АСПЕКТ ВЫЯВЛЕНИЯ ДУХОВНОСТИ

Д-р хаб. Жозефина КУШНИР, 
Институт культурного наследия
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МОЛДАВСКИЕ ВЛИЯНИЯ В ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВЕ 
УКРАИНЦЕВ СЕЛА БУЛЭЕШТЬ 

(по данным лексических заимствований)

Алексей А. РОМАНЧУК, 
Институт культурного наследия

Характерные в прошлом (до, по крайней мере, 60-70-х гг. 
прошлого века) для булаештских украинцев тип дома и его 
планировка идентичны соседним молдавским селам. Это гли-
нобитный (изначально: каркасно-плетневой, обмазанный 
глиной (/дере|в’аней/)), крытый камышом трехчастный дом. 
На входе – сени (/хо|ромe/), которые продолжаются чуланом 
(/хоромч’i|н’aта/), куда также выходил дым из /|кагле/; там же 
часто устраивали печку для лета. Направо от входа – каса маре 
(/|хата вe|лeка/); налево – жилая комната (/ха|ч’eна/).

Несмотря на эту идентичность, подавляющая часть лексики, 
отражающей дом и домостроительство, у булаештских украин-
цев имеет славянское происхождение. В том числе, это касается 
и ключевых, наиболее важных терминов домостроительства: /
с|wолок/ ‚потолочная балка’; /|вер’х/ ‚каркас крыши, крыша’; /
к|роква/ ‚стропило’; /|лак’а/ ‚доски, настилаемые на стропила 
для поддержки кровли’ (традиционный материал для кровли 
– камыш (/т|рош’’а/), или снопы ржаной соломы (/око|лок’а/); /
с|тeл’а/ ‚потолок’; /п|респа/ ‚завалинка’; /п’iд/ ‚чердак’.

Однако имеются и, хоть и немногочисленные, но весьма за-
метные лексические заимствования из молдавского диалекта 
румынского языка. В частности, это /т’iм’i|л’iйа/ ‚фундамент’, /
колц/ ‚угол’ (обе лексемы в румынском имеют славянское про-
исхождение); /мук’iйа/ ‚гребень стены’ и /пала|тар’i/ ‚узкие до-
мотканые дорожки на стены’ (оба слова унаследованы румын-
ским языком из латинского); а также слова, заимствованные в 
румынский из турецкого: /шандра|ма/ ‚подбивка потолка над 
завалинкой’; /пр’i|ваз/ ‚деревянная планка, обрамляющая угол 
или низ стены’, /п’iрд’ел’i/ ‚занавеси’, /го|дж’ак/ ‚дымоход’.

модифицированном под специфику исследования экзистен-
циально значимых устойчивых выражений. В последнем слу-
чае модель обогащается – по сравнению с обычной ее структу-
рой – следующими пунктами: «Исходная внешняя ситуация», 
«Исходное внутреннее состояние», «Герменевтическая интер-
претация сути действия». Максимы, выявленные при иссле-
довании указанных идишских выражений, пополнят форми-
руемый нами Каталог гармонизирующих герменевтических 
максим.
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плане (в первую очередь по отношению к соседним и родствен-
ным народам), ее связью с мировоззренческими представле-
ниями народа через толкование символики и семантики как 
всего игрового материала в комплексе, так и его компонентов.

ИГРОВЫЕ ТРАДИЦИИ ГАГАУЗОВ В НАУЧНОМ 
НАСЛЕДИИ В. А. МОШКОВА

Д-р Виталий СЫРФ, 
Институт культурного наследия

В сообщении предлагается к рассмотрению вопрос об от-
ражении в научном наследии Валентина Александровича 
Мошкова (1852–1922), российского этнографа, члена-сотруд-
ника Императорского Русского географического общества, 
такого важного и интересного элемента духовной культуры 
гагаузов, как игровые традиции. Данная тема находит место в 
следующих публикациях исследователя: «Гагаузы Бендерского 
уезда (Этнографические очерки и материалы)», «Наречия бес-
сарабских гагаузов», а также в его рукописных материалах для 
словаря международных верований, хранящихся в научном ар-
хиве Русского географического общества (Санкт-Петербург).

Благодаря представленным текстовым материалам, снаб-
женным в ряде случаев иллюстрациями, автором произведена 
первичная классификация игровых развлечений бессарабских 
гагаузов: 1) игры женские (для девочек); 2) игры мужские (для 
мальчиков): а) гимнастические упражнения, б) гимнастиче-
ские игры, в) игры, требующие ловкости, г) игры со жгутом, д) 
игры с веревкой, е) игры с палками, ж) игры с мячом; 3) игры, 
связанные с отгадыванием; 4) игры, требующие расчета; 5) 
карты; 6) фокусы; 7) задачи.

В. А. Мошков снабдил свой очерк по играм и развлечени-
ям гагаузов не только тщательно выверенным материалом, но 
и обильным рядом примечаний сравнительно-исторического 
характера. В связи с вышесказанным в нашей работе ставится 
проблема монографического исследования системы игровых 
традиций в повседневной жизни гагаузов – в их календарной 
и семейной обрядности, а также во время проведения обще-
сельских и межсельских празднеств, гуляний и игрищ. При 
изучении этой проблемы следует рассмотреть каждую игро-
вую традицию в исполнении гагаузов с точки зрения ее проис-
хождения и типологии, а также в сравнительно-историческом 
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«ПОСМЕРТНЫЕ ВЕЩАНИЯ ПРЕПОДОБНОГО НИЛА 
АФОНСКОГО, МИРОТОЧИВОГО»:  

ТЕКСТ В КОНТЕКСТЕ ЭПОХИ

Канд. наук Максим ХИЖИЙ, 
Владимирский государственный университет 

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

В 1912 году в Москве в год разгрома русских скитов на 
Святом Афоне вышла книга, на целое столетие ставшая право-
славным бестселлером и определившая главные направления 
и чаяния массового эсхатологического сознания православ-
ных в России и в постсоветском пространстве.

Читателям текст был представлен как перевод греческой 
рукописи: запись афонским монахом Феофаном в 1817 по-
смертных откровений преподобного Нила Мироточивого. 
Святой почил в 1651 году, а его «слова из загробного мира» да-
тированы 1812-1817 гг. Текст «Посмертных вещаний» ни разу 
не подвергался научному и богословскому анализу. Греческий 
источник русской книги так и не был идентифицирован или 
просто найден на Афоне. Тем не менее, книга не подвергалась 
публичному синодальному запрету как неканонический текст.

Некоторые исследователи нового периода истории Русской 
православной церкви считают «Посмертные вещания» клас-
сическим псевдографом. Причины некритичного отношения к 
ней разнообразны. Во-первых, это популярность Святой Горы 
в русском массовом религиозном с сознании. Любой текст, 
освященный авторитетом Афона, не нуждался в проверке на 
подлинность. Не только простолюдины, но и монахи, и свя-
щенники отличались некритичным сознанием. Во-вторых, 
текст был успешно адаптирован к вечным темам эсхатологии: 
критика мира, гибнущего в пороках, моральная деградация 
высшей власти и церковной иерархии.

Кроме этого, «пророчества Нила» содержали элемен-
ты популярной в начале ХХ века эзотерики и нумерологии, 
страницы были насыщены «исчислением последних времен 
и знамений». Очевидными становятся параллели с «Тайной 

ГИМН «РОЖДЕНИЮ» ХЛЕБА В ОБРЯДЕ «ПИПИРУДА»

Д-р Евдокия СОРОЧЯНУ, 
Институт культурного наследия

Обрядовая песня, исполняемая в гагаузских селах участ-
ницами обряда «пипируда», является мольбой к Богу о дожде, 
который принесет плодородие, необходимое для семейного 
благополучия. Здесь дождь символизирует оплодотворяющую 
силу и ассоциируется с мотивом иерогамии неба и земли. В 
песне-молитве человек моделирует будущую реальность в ее 
полном объеме: достаток в семье, богатство, здоровье, бога-
тый урожай хлеба, наличие скота и птицы в хозяйстве. Общее 
благополучие достигается наличием богатого урожая хлеба. 
Песня, подобно молдавской колядке «плугушор», представ-
ляет собой гимн «рождению» хлеба: от посевов до каравая на 
столе. Логический ряд дождь – зерно – тесто – хлеб заканчива-
ется пожеланием здоровья детям, что символизирует продол-
жение рода. Кроме того, в данном ряду появляются просьбы 
уродить хлеба и для всех обездоленных и сирот. Если иметь 
в виду, что сирота имеет статус посредника между людьми и 
Богом, между реальным миром и миром предков, становится 
ясным и понятным выбор сироты в качестве главного персо-
нажа обряда (слово сироты скорее доходит до Бога) и просьба 
уродить хлеб для всех сирот на земле.

От урожая зерновых зависело наличие скота и птицы в хо-
зяйстве. Моделируя богатый урожай хлеба, моделировалось 
и наличие большого количества домашней птицы и скота. 
Поэтому в песне крестьянин просит: «Пусть амбары наполнят-
ся, чтобы птицу и скот накормить!» Зерно и колосья, связан-
ные с границей реального и потустороннего миров (границу 
обеспечивали печь и пространство амбара), являются симво-
лами будущего богатого урожая, а хлеб выступает в качестве 
ритуального дарообмена, своего рода договора, между людь-
ми и силами потустороннего мира с целью получения нужных 
для человека благ.
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доктриной» Елены Блаватской и записками монаха Авеля, осу-
жденного Синодом русского современника афонита Феофана.

Новое прочтение эсхатологических вещаний случилось 
столетием позже, когда произошел распад СССР, восприня-
тый многими православными христианами на постсоветском 
пространстве как очевидное «знамение последних времен». В 
начале ХХ века «Посмертные вещания Нила Мироточивого» 
породили многочисленные маргинальные религиозные груп-
пы, отколовшиеся от официального православия. К таковым, 
безусловно, принадлежат и последователи разоблаченной близ 
Тирасполя общины «сектанта Ковалева». В конце ХХ столетия 
отдельные религиозные радикалы организовали переиздание 
эсхатологического бестселлера, который успешно распростра-
нялся во многих православных монастырях России, Украины, 
Белоруссии и Молдовы. И результатом их деятельности стало 
появление новых групп катакомбных христиан.
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