
Repere şi obiective

nr.1-2 (9), februarie 2008 - 97     

Etnografi e

PARTICULARITĂŢILE 

CREĂRII MUZEULUI 

SATULUI ÎN 

REPUBLICA MOLDOVA

Mihail Ursu,
director general, Muzeul Naţional 

de Etnografi e şi Istorie Naturală
  

On the basis of archival materials and pu-
blications, the author expounds the origin of 
the idea of creating the open-air museum of 
popular architecture in the Prut-Nistru spa-
ce, the attempt to create the village museum in 
the Republic of Moldova, and its signifi cance 
for safeguarding and valorizing monuments 
of the traditional culture of the Moldovan vil-
lage. 

Fondarea muzeelor etnografi ce în aer liber a fost 
una dintre cele mai importante realizări ale muzeo-
logiei secolului al XIX-lea. Acest fenomen s-a pro-
dus din necesitatea de a păstra vestigiile, ce repre-
zentau modul tradiţional de viaţă şi cultura populară 
a diferitelor popoare, supuse modifi cării de procesul 
de industrializare şi urbanizare a societăţii. Crearea 
centrelor industriale a provocat, pe de o parte, creş-
terea considerabilă a migraţiei populaţiei rurale şi 
decăderea treptată a multor centre ale culturii tra-
diţionale, iar, pe de altă parte, a contribuit la spo-
rirea interesului societăţii faţă de cultura populară. 
Treptat, în multe ţări europene apare tendinţa de a 
păstra moştenirea culturală tradiţională şi acele va-
lori care o reprezintă. Această idee se materializea-
ză prin crearea muzeelor etnografi ce şi, în special, 
a muzeelor etnografi ce în aer liber, care reprezintă 
în ansamblu toată diversitatea culturii tradiţionale. 
Apărute la sfârşitul secolului al XIX-lea, prime-
le muzee etnografi ce în aer liber se răspândesc şi 
devin cunoscute în secolul al XX-lea mai frecvent 
sub genericul „Muzeul Satului” sau „Muzeu de ar-
hitectură populară şi modul de viaţă”. În toate ţările 
iniţiatori ai fondării unor asemenea muzee au fost 
reprezentanţii intelectualităţii, care înţelegeau im-
portanţa culturii populare pentru generaţiile viitoare 
şi conştientizau faptul, că spiritualitatea unui popor 

îşi are rădăcinile în comunitatea sătească, iar tradiţi-
ile rurale reprezintă, de fapt, identitatea naţională. 

Premisele creării muzeelor etnografi ce în aer 
liber au fost pregătite de expoziţiile agricole, indus-
triale şi universale naţionale şi mondiale, organizate 
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în diferite 
ţări din Europa. Primele încercări de a prezenta ar-
hitectura tradiţională au fost realizate la expoziţiile 
mondiale de la Viena (1873) şi de la Paris (1876), 
când un şir de ţări şi-au amenajat pavilioanele în 
stilul arhitecturii populare, prezentând chiar şi con-
strucţii autentice. Ideea este preluată de către orga-
nizatorii Expoziţiei Mondiale de la Paris din 1878, 
unde au fost expuse mai multe construcţii aduse din 
coloniile franceze. În cadrul Expoziţiei Internaţio-
nale de la Amsterdam (1883) a fost reconstruit un 
sat indonezian, locuitorii căruia demonstrau pe viu 
tradiţiile locale, iar publicul vizitator avea posibili-
tatea să asculte muzică populară şi să urmărească 
diferite ocupaţii tradiţionale1.

Ideea este dezvoltată la Expoziţia Naţională din 
1885 şi la Expoziţia din cadrul sărbătorilor mileniului 
din 1896, ambele organizate la Budapesta. În primul 
caz, au fost construite 15 interioare tradiţionale, iar în 
1896 au fost amplasate 25 de case autentice, cu mobi-
lierul lor, precum şi o biserică din lemn, provenite din 
diferite zone ale Ungariei. Timp de şase luni aceste 
exponate au reprezentat satul unguresc 2. 

Astfel, se contura ideea creării unui muzeu etno-
grafi c în aer liber, care în baza construcţiilor origi-
nale şi a altor piese autentice ar putea refl ecta modul 
tradiţional de viaţă şi cultură populară. Această idee 
devine realitate în 1891. Evenimentul se produce la 
Stokholm, unde fondatorul Muzeului Nordic, Artur 
Hazelius, a procurat dealul Skansen, pe care a am-
plasat case şi gospodării ale fermierelor, aduse din 
diferite provincii ale ţării. Fiind deschis pentru pu-
blic în luna octombrie 1891, Skansen-ul este primul 
muzeu etnografi c în aer liber care a devenit imediat 
un model pentru fondarea unor asemenea muzee în 
toată lumea3.

Pe parcursul secolului ce a urmat, muzeul etno-
grafi c în aer liber a evoluat considerabil, devenind 
un mijloc important de conservare şi promovare a 
culturii tradiţionale a popoarelor. Acest proces s-a 
produs şi în spaţiul Pruto-Nistrean, evoluând cu anu-
mite particularităţi specifi ce în diferite perioade. 

Relaţiile capitaliste în Basarabia, anexată în 
1812 la Rusia, au început să se dezvolte cu mult mai 
târziu decât în Europa Centrală şi de Vest, de aceea 
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Casa cu arhitectură tradiţională din zona Codrilor basarabeni, expusă în cadrul Expoziţiei 
Generale din 1925 de la Chişinău

procesul de urbanizare şi industrializare a societăţii 
s-a produs mai lent şi nu prezenta un pericol evi-
dent pentru cultura populară şi modul tradiţional de 
viaţă. Gospodăria ţărănească şi-a păstrat aspectul 
său patriarhal până în secolul al XX-lea. Datorită 
acestor împrejurări, pătrunderea relaţiilor capitaliste 
în viaţa urbană şi rurală are loc prin modernizarea 
îndeletnicirilor tradiţionale ale populaţiei. Anume 
în acest context creşte interesul societăţii faţă de 
cultura populară şi se conturează specifi cul apari-
ţiei şi dezvoltării ideii creării unui muzeu al satului 
în Basarabia. Premisele apariţiei acestei idei au fost 
pregătite şi de expoziţiile agricole şi industriale, or-
ganizate în Basarabia în secolul al XIX-lea şi la în-
ceputul secolului al XX-lea. Dacă în cadrul primei 
expoziţii (1837) au fost prezentate doar ţesături şi 
ceramică, apoi la Expoziţia Creaţiilor Săteşti, orga-
nizată la Chişinău în anul 1847, au fost etalate pri-
mele interioare tradiţionale. După cum mărturisesc 
documentele de arhivă „... cele patru camere ale ex-
poziţiei erau împodobite cu covoare şi alte ţesături 
din ţinut...”4.

La Expoziţia Agricolă şi Industrială din Basa-

rabia, organizată în anul 1889, pentru demonstrarea 
îndeletnicirilor şi ocupaţiilor tradiţionale au fost 
construite pavilioane, în forme şi elemente specifi -
ce arhitecturii populare. A fost improvizat un ate-
lier de olărit, unde elevii clasei de meşteşugari din 
Cinişeuţi, judeţul Orhei, prezentau zilnic adevărate 
spectacole, în cadrul cărora demonstrau cu multă is-

cusinţă publicului toate etapele de creare a pieselor 
din ceramică5. 

Au fost expuse, de asemenea, planuri şi desene 
ale construcţiilor săteşti, anexelor gospodăreşti, iar 
fi ecare zonă a prezentat descrierea detaliată a unei 
gospodării, ce cuprindea o informaţie amplă despre 
modul de viaţă al populaţiei. 

O nouă modalitate de prezentare a culturii tra-
diţionale a Basarabiei a fost propusă la Expoziţia 
Industriei casnice din toată Rusia, organizată la 
Sanct-Petersburg în anul 1902. Basarabia a amena-
jat o secţie autonomă în care, pe lângă o mare diver-
sitate de articole meşteşugăreşti din toate judeţele, 
au fost expuse şi războaie de ţesut, iar două meşte-
riţe demonstrau pentru public arta covoarelor şi a 
pânzelor6.

A contribuit la conturarea ideii creării unui mu-
zeu etnografi c în aer liber şi Expoziţia Generală şi 
târgul de mostre, organizate în toamna anului 1925 
la Chişinău. Expoziţia s-a desfăşurat în Palatul Sfa-
tului Ţării şi pe teritoriul din împrejurimi, unde au 
fost amenajate numeroase pavilioane, în care au fost 
amplasate 21 secţii ce prezentau cultura tradiţională 

a ţinutului, inclu-
siv o casă ţără-
nească din zona 
Codrilor. Este 
pentru prima dată 
când la o expozi-
ţie din Basarabia 
a fost expusă o 
mostră autentică 
de arhitectură po-
pulară7.

Ideea creării 
unui Muzeu al 
Satului este lan-
sată în anii 30 ai 
secolului al XX-
lea şi formulată 
de marele etno-
graf şi folclorist 
Petre Ştefănucă. 

Efectuând numeroase cercetări în satele din Basa-
rabia, el a descoperit „o mulţime de comori etno-
grafi ce, care din cauza prefacerilor prin care trece 
viaţa, se pierd dacă nu se va găsi atenţie şi sprijin 
din partea statului şi instituţiilor de cultură, ca să fi e 
culese”8. În lucrarea sa Pentru un muzeu etnografi c 
al Basarabiei, Petre Ştefănucă pledează pentru or-
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Planul general al Expoziţiei Dezrobirii din Grădina 
Publică a oraşului Chişinău, organizată în 1942

Biserica de lemn din s. Cornova, jud. Orhei, inclusă în  
Expoziţia Dezrobirii. Chişinău 1942

ganizarea unui muzeu etnografi c „în care trebuie să 
fi gureze nu numai obiecte de artă populară, ci orice 
lucru, care ne aduce o dovadă de civilizaţia şi cultu-
ra unui neam”. Atestând în diferite sate case vechi, 
mori subterane şi de vânt, diferite unelte şi insta-
laţii tehnice, mostre ale portului popular, savantul 
conştientiza, că „dacă nu se va găsi nimeni, care să 
le scoată din ascunzişurile satelor şi să le păstreze 
la muzeu drept mărturie a civilizaţiei...” ele „... vor 
dispărea fără urmă şi va fi  o pierdere destul de sim-
ţită pentru cultură”9. Pentru organizarea unui ase-
menea muzeu, după părerea lui P. Ştefănucă, se cere 
doar „dragoste şi interes de a cunoaşte civilizaţia şi 
cultura” poporului.

Prima încercare în Basarabia de a materializa 
ideea lansată de Petre Ştefănucă în direcţia creării 
unui muzeu al satului în aer liber a fost realizată în 
cadrul „Expoziţiei Dezrobirii”, organizată în Grădi-
na Publică din Chişinău în anul 1942. În numeroa-
sele pavilioane, amplasate pe teritoriul acestui parc, 
au fost expuse diverse standuri, care demonstrau 
tradiţiile şi specifi cul culturii tradiţionale din ţinut, 
dar în opinia organizatorilor expoziţiei „o înfăţişare 
a Basarabiei nu este posibilă fără arătarea temeiu-
rilor vieţii acestei provincii, a satului basarabean, 
păstrător [...] al datinilor, al limbii, al tradiţiilor”10. 
Pentru realizarea acestei idei a fost repartizat un 
sector al Grădinii Publice în preajma monumentului 
lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, de-a lungul străzii Bă-

nulescu-Bodoni, care a şi fost numit Muzeul Satului 
Basarabean.

În acest scop au fost aduse şi amplasate, în ca-
drul expoziţiei, două case ţărăneşti - din Purcari, ju-
deţul Cetatea Albă, şi Ignăţei, judeţul Orhei, „case 
autentice cu interioare autentice şi locuite de săteni 
băştinaşi”. Alături a fost montată biserica veche din 
s. Cornova, Orhei, „care număra trei secole” şi o 
moară de vânt din Purcari, „caracteristică plaiurilor 
basarabene”.

Demonstrând aceste monumente de arhitectură 
populară, Expoziţia s-a bucurat de un mare succes 
şi a accentuat necesitatea creării unui muzeu etno-
grafi c în aer liber, promovând această idee pentru 
generaţiile viitoare.

O revenire la ideea creării Muzeului Satului la 
Chişinău are loc la începutul anilor şaizeci ai seco-
lului al XX-lea. La propunerea Muzeului de Stat de 
Istorie şi Studiere a Ţinutului din R.S.S.M. (astăzi 
Muzeul Naţional de Etnografi e şi Istorie Naturală), 
Ministerul Culturii, cu susţinerea Academia de Şti-
inţe a R.S.S.M., abordează problema creării unui 
muzeu de arhitectură populară. Pentru Uniunea So-
vietică această idee era de pionierat, R.S.S.M. fi ind 
prima dintre republicile sovietice care a ieşit cu ase-
menea iniţiativă. Acest lucru este confi rmat de re-
vista „Sovietskaia Etnografi a” în nr. 4 din 1962. De-
oarece crearea unui muzeu etnografi c în aer liber în 
R.S.S.M. ar fi  putut demonstra existenţa unei culturi 
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şi civilizaţii rurale seculare, ceea ce contravenea in-
terpretărilor ideologice ale vremii, realizarea ei era 
tărăgănată fără nicio explicaţie. Între timp, această 
idee este preluată de Ucraina, Armenia, Georgia şi 
Republicile Baltice, care într-o perioadă scurtă reu-
şesc să creeze asemenea muzee. Acest lucru a favo-
rizat promovarea ideii creării unui muzeu al Satului 
şi în R.S.S.M. În 1967-1968 Ministerul Culturii de-
leghează colaboratorii săi, ai Muzeului de Stat de 
Istorie şi Studiere a Ţinutului şi ai Academiei de Şti-
inţe în Ucraina, Rusia, Lituania şi Letonia cu scopul 
de a studia experienţa de organizare a muzeelor noi 
create. Ca rezultat, la 25 ianuarie 1968, prin ordinul 
Ministerului Culturii nr. 50, se instituie o comisie 
pentru organizarea Muzeului Satului, care până la 
15 martie 1968 trebuia să elaboreze proiectul Regu-
lamentului Muzeului, planul tematico-expoziţional, 
devizul estimativ şi să prezinte propuneri pentru 
amplasarea în teritoriu a viitorului muzeu.

Pe parcursul anului, Comisia în cauză a elaborat 
şi coordonat toate propunerile înaintate şi în 1969 
Ministerul Culturii şi Academia de Ştiinţe au propus 
Consiliului de Miniştri al R.S.S.M. proiectul Hotă-
rârii „Cu privire la crearea Muzeului de Stat de ar-
hitectură populară şi etnografi e a satului din R.S.S. 
Moldovenească”. Proiectul prevedea aprobarea ini-
ţiativei Ministrului Сulturii şi Academiei de Ştiinţe 
de a organiza Muzeul Satului în spaţiile verzi din 
Zona Sculeni a or. Chişinău. 

Schiţa de proiect a Muzeului a fost elaborată de 
arhitecţii R. Curţ şi F. Naumov. Dar propunerea fă-
cută nu se înscria pe deplin în ideologia promovată 
de conducerea de vârf a R.S.S.M. şi nu fusese ac-
ceptată. 

Pe parcursul anilor 70 la fondarea Muzeului Sa-
tului, pe lângă muzeografi , s-au încadrat arhitecţi, 
savanţi, scriitori şi alte personalităţi din domeniul 
culturii.

Au fost elaborate noi proiecte de hotărâri ale 
organelor de resort, arhitecţii R. Curţi, F. Naumov 
şi N. Zaporojan au elaborat şi prezentat alte varian-
te de schiţe de proiect, însă decizia care să prevadă 
crearea muzeului aşa şi nu a fost adoptată11.

O nouă etapă în activitatea de promovare a ideii 
fondării Muzeului Satului la Chişinău s-a desfăşurat 
în anii ’80, odată cu perestroika gorbaciovistă şi de-
mocratizarea societăţii. În contextul evenimentelor 
social-politice ce au avut loc în această perioadă, al 
reevaluării moştenirii culturale de către întreaga so-
cietate, a fost reluată şi problema edifi cării muzeului 
respectiv. Pentru a promova această idee, s-au soli-
darizat principalii ei promotori: Ministerul Culturii, 
Academia de Ştiinţe, uniunile de creaţie şi adminis-

traţia publică. Ca rezultat, la 26 septembrie 1989 a 
fost adoptată o hotărâre comună a colegiilor Minis-
terului Culturii, Gosstroi-ului, Prezidiului Acade-
miei de Ştiinţe a R.S.S.M., Comitetului Executiv al 
Sovietului de deputaţi al or. Chişinău şi a Cârmuirii 
Uniunii Artiştilor Plastici ai R.S.S.M., prin care a 
fost anunţat „un concurs republican pentru cel mai 
bun proiect de plan general al Muzeului de Stat de 
Arhitectură Populară şi Etnografi e din Moldova”.

Pentru elaborarea unui asemenea proiect urma 
să se efectueze un enorm volum de lucru privind 
sistematizarea tipurilor de aşezări, caselor ţărăneşti, 
instalaţiilor tehnice, monumentelor de arhitectură 
ecleziastică, în funcţie de particularităţile specifi ce 
satelor din diferite zone ale republicii. În concurs 
s-au încadrat patru grupuri de arhitecţi, însă din cau-
za lipsei publicaţiilor, care ar fi  refl ectat problemele 
enumerate mai sus, realizarea unui proiect compe-
titiv al Muzeului Satului era destul de difi cilă. Gru-
pul, condus de arhitectul Eugen Bâzgu, a reuşit să 
defi nitiveze o schiţă de proiect care a corespuns 
cerinţelor concursului. Acest lucru a devenit posibil 
datorită faptului că încă în anii 1981-1982 Eugen 
Bâzgu, împreună cu alţi colegi de la Facultatea de 
Arhitectură a Institutului Politehnic din Chişinău, în 
baza materialului factologic colectat în decursul a 
mai multor ani din peste 400 de sate din Moldova 
şi Bucovina, a elaborat un asemenea proiect care, la 
concursul tinerilor arhitecţi din Uniunea Sovietică, 
desfăşurat în 1883 în or. Voronej, a fost menţionat 
cu premiul doi. În anii următori, activând în cadrul 
Complexului Muzeal „Orheiul Vechi” şi Muzeului 
de Stat de Studiere a Ţinutului, E. Bâzgu a continuat 
acumularea şi cercetarea materialelor despre arhi-
tectura populară. În aşa mod, creând un grup de lu-
cru în care a inclus arhitecţi şi etnografi  ce cunoşteau 
satul moldovenesc, a reuşit să elaboreze un proiect 
competitiv al Muzeului Satului. Grupul a ţinut cont 
de experienţa de organizare şi funcţionare a muzee-
lor etnografi ce în aer liber din diferite ţări europene, 
a renunţat la crearea unui muzeu tip „skansen” şi  a 
propus o concepţie de organizare a viitorului Muzeu 
al Satului după principiul geografi c într-un mediu 
natural corespunzător. Muzeul era conceput ca un 
parc etnografi c şi s-a propus a fi  amplasat la Porţile 
or. Chişinău, în sectorul Botanica, pe un promonto-
riu de 150 ha, situat vis-a-vis de Gradina Botanică, 
în vecinătatea Grădinii Zoologice. Se propunea ca 
fi ecare zonă etnografi că să fi e reprezentată de un sat 
convenţional, creat din cele mai tipice monumente 
de arhitectură populară. În spaţiile dintre sate urmau 
să fi e amplasate mori de apă şi de vânt, alte instalaţii 
tehnice, conacuri boiereşti, iar la răscrucea drumu-
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Inaugurarea primului monument de arhitectură 
populară în cadrul Muzeului Satului. 18 mai 1995

rilor – poştă cu cai, fi erării, hanuri. Proiectul preve-
dea şi dezvoltarea de mai departe a spaţiilor verzi 
existente prin crearea în fi ecare zonă etnografi că a 
mediului natural tradiţional, a colecţiilor etnobota-
nice, care pot fi  realizate de specialiştii Grădinii Bo-
tanice a Academiei de Ştiinţe. Autorii au propus, de 
asemenea, crearea unei zone de agrement, unde vor 
fi  amenajate terenuri pentru jocuri şi tradiţii etno-
grafi ce cu amfi teatru pentru manifestaţiile culturale 
şi un teatru etnofolcloric. În luna octombrie 1990 
juriul concursului, condus de Valentin Zelenciuc, 
membru-corespondent al Academiei de Ştiinţe al 
R.S.S.M., a acordat unanim premiul întâi „proiec-
tului de plan general, realizat de către E. Bâzgu, M. 
Şeremet, G. Burciu, V. Buzilă şi A. Ouş”. 

Pentru verifi carea şi promovarea conceptului 
Muzeului Satului, proiectul a fost prezentat şi dis-
cutat în diferite instanţe şi foruri ştiinţifi ce. La sim-
pozionul internaţional „Satul european azi. Casa 
ţărănească. Arhitectura şi mentalitatea”, desfăşurat 
în luna noiembrie 1990 la Bucureşti şi la Sesiunea 
Naţională a Muzeelor în aer liber din luna decem-
brie 1990 proiectul prezentat de specialiştii din Re-
publica Moldova a fost apreciat la înalta-i valoare şi 
recomandat spre realizare. Tot în această perioadă 
proiectul Muzeului Satului a fost discutat  şi aprobat 
la şedinţele consiliilor ştiinţifi ce ale Grădinii Bota-
nice a Academiei de Ştiinţe, a Muzeului Naţional 
de Etnografi e şi Istorie Naturală, a Muzeului Satului 
din Bucureşti, la şedinţa consiliului pentru urbanism 
al Primăriei municipiului Chişinău, la Colegiul Mi-
nisterului Culturii, la Asociaţia europeană a Muze-
elor în Aer Liber. Comunitatea academică, cea mu-
zeală şi cea executivă (implicată direct sau indirect 
în realizarea prevederilor proiectului) l-a apreciat ca 
noutate, actualitate şi utilitate. 

Aprecierile date au accelerat instituţionalizarea 
Muzeului şi obţinerea avizelor  necesare pentru re-
partizarea  terenului pentru amplasarea Muzeului 
de Arhitectură Populară. Prin ordinul Ministerului 
Culturii nr. 43 din 15 februarie 1991 a fost consti-
tuită Direcţia Muzeului Satului în cadrul  Muzeului 
Naţional de Etnografi e şi Istorie Naturală, iar la 16 
ianuarie 1992, cu susţinerea Primăriei municipiului 
Chişinău, a fost adoptată Hotărârea Guvernului Re-
publicii Moldova nr. 16 „Cu privire la repartizarea  
terenurilor”, prin care 151,2 ha de teren de la por-
ţile oraşului Chişinău au fost transmise Muzeului 
Naţional de Etnografi e şi Istorie Naturală „pentru 
organizarea Muzeului de Arhitectură Populară şi a 
Parcului Etnografi c”. 

Cu organizarea  grupului de arhitecţi condus 
de E. Bâzgu începe activitatea practică de creare a 

Muzeului Satului. Pe parcursul a patru ani au fost 
cercetate circa 400 de sate din toate raioanele re-
publicii, au fost depistate şi documentate cele mai 
reprezentative monumente de arhitectură populară. 
Concomitent, au fost salvate de la distrugere totală, 
demontate şi depozitate în cadrul muzeului ultimele 
şase mori de vânt din secolul al XIX-lea, păstrate în 
unele sate, trei biserici de lemn din secolul al XVIII-
lea şi două case ţărăneşti din zona arhitecturii în pia-
tră. Investigaţiile de teren au evidenţiat o tendinţă 
periculoasă de dispariţie a multor monumente unice 
drept urmare a renovării satelor. Aceste împrejurări 
impuneau urgentarea lucrărilor de realizare a Mu-
zeului Satului. În baza cercetărilor întreprinse în 
colaborare cu Institutul de Etnografi e şi Folclor şi 
Institutul de Teorie şi Istorie a Artelor al A.Ş.M. a 
fost concretizat proiectul-concepţie aprobat anteri-
or şi elaborat un program de edifi care a Muzeului. 
Ministerul Culturii, Academia de Ştiinţe şi Primăria 
Municipiului  Chişinău au adresat un demers comun 
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Proiectul-concepţie de edifi care a Muzeului Satului la Porţile oraşului Chişinău, în 
sectorul Botanica, elaborat de grupul condus de Eugen Bâzgu

şefului statului pentru susţinerea acestui program. 
Conducerea republicii, sensibilă la valorile iden-
titare revendicate de mişcarea naţională, a sesizat 
oportunităţile agreării acestei opere istorice. La 18 
mai 1995 a fost inaugurat primul monument în ca-
drul Muzeului Satului – moara de vânt din s. Opaci, 
cu participarea preşedintelui Republicii Moldova  
Mircea Snegur, iar la 24 iulie 1995 a fost semnat 
Decretul  Preşedintelui  nr. 251 „Privind  crearea 
Muzeului Satului”. Este primul document ofi cial 
care apreciază la justa valoare importanţa monu-
mentelor de arhitectură pentru cultura naţională. În 
decret se subliniază că „Având în vedere importan-
ţa istorică, culturală şi cognitivă a monumentelor 
culturii tradiţionale ale satului moldovenesc şi în 
scopul conservării şi amenajării lor în circuitul cul-
turii naţionale, … se încuviinţează iniţiativa Minis-
terului Culturii, Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi 
Primăriei Municipiului Chişinău privind înfi inţarea 
Muzeului Satului” şi „se aprobă Programul de edi-
fi care a primei tranşe a Muzeului Satului pe terito-
riul repartizat în acest scop... şi Lista monumentelor 
culturii tradiţionale ale Satului Moldovenesc, care 
urmează să fi e expuse în cadrul Muzeului Satului în 
anii 1995-1998”. 

Acest Program prevedea transferarea şi ampla-
sarea a 167 de monumente de arhitectură populară 
din toate zonele, cu participarea tuturor structurilor 
de stat şi a societăţii civile din Republica Moldova, 
aşa cum au fost edifi cate toate muzeele similare din 
Europa. Dar în condiţiile declinului economic din 
ţară, s-a invocat lipsa mijloacelor fi nanciare nece-
sare pentru realizarea programului. Pentru a găsi o 
soluţie în situaţia creată, direcţia Muzeului Naţio-

nal de Etnografi e şi Istorie Naturală s-a adresat pre-
şedintelui republicii cu propunerea de a înfi inţa o 
zonă a antreprenoriatului liber. La 4 mai 1996 a fost 
semnat Decretul preşedintelui nr. 117 „cu privire la 
înfi inţarea Zonei Antreprenoriatului Liber „Muzeul 
Satului”, în care se menţiona că „având în vedere di-
fi cultăţile întâmpinate în procesul realizării Decre-
tului preşedintelui Republicii Moldova nr. 251 din 
24 iulie 1995 „privind crearea Muzeului Satului” 
din cauza insufi cienţei mijloacelor băneşti, ceea ce 
poate aduce prejudicii irecuperabile culturii naţio-
nale, şi în scopul salvgardării monumentelor culturii 
tradiţionale ale satului moldovenesc prin antrenarea 
investiţiilor străine în vederea amenajării Muzeului 
Satului... Ministerul Culturii, de comun acord cu 
Primăria Municipiului Chişinău... va elabora şi va 
prezenta propuneri cu privire la înfi inţarea Zonei 
Antreprenoriatului Liber „Muzeul Satului”. A fost 
creat un grup de lucru condus de dr. M. Roşcovan, 
în care au fost incluşi reprezentanţii Ministerului 
Culturii, Ministerului Economiei, Primăriei Muni-
cipiului Chişinău şi Muzeului Naţional de Etnogra-
fi e şi Istorie Naturală pentru elaborarea actelor nor-
mative şi de fundamentare a zonei. Au fost stipulate 
scopurile Zonei Antreprenoriatului Liber „Muzeul 
Satului”, care prevedea salvgardarea, conservarea şi 
includerea în circuitul naţional şi internaţional a mo-
numentelor culturii tradiţionale, crearea unui centru 
muzeal al istoriei culturii şi arhitecturii populare; 
dezvoltarea industriei de agrement şi a turismului 
naţional şi internaţional ş.a. În acest scop, în Zonă 
se propuneau activităţi prioritare de prestări servicii 
în domeniul industriei agrementului naţional şi in-
ternaţional, edifi carea obiectivelor culturale, acţiuni 

educative şi instruc-
tive, organizarea de 
expoziţii, iarmaroace, 
concursuri, festiva-
luri, competiţii naţio-
nale şi internaţionale, 
activităţi publicitare, 
inclusiv radiotelevi-
zate, alte manifestări 
specifi ce regimului 
de zonă liberă.

Însă, schimbările 
politice care au avut 
loc în perioada ce a 
urmat în Republica 
Moldova nu au per-
mis realizarea acestei 
intenţii. În situaţia 
creată muzeografi i au 
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continuat cercetările de teren pentru identifi carea 
monumentelor, fotografi erea lor, elaborarea proiec-
telor de demontare şi strămutare a monumentelor, 
afl ate în ultima fază de dispariţie, pentru păstrarea 
în depozitele Muzeului, colectarea obiectelor etno-
grafi ce. Au fost cercetate încă 250 de sate, creân-
du-se în consecinţă o arhivă unică în republică ce 
include circa 25 000 de negative şi fotografi i ale 
monumentelor de arhitectură populară, peste 21 
200 de imagini digitale, sute de proiecte şi releveuri 
arhitecturale a peste 300 de obiecte şi monumente 
de arhitectură populară, 5 700 pagini dactilografi -
ate cu descriere de obiceiuri şi datini populare din 
242 de sate. Muzeul a elaborat şi înaintat diferite 
proiecte fi nanţatorilor din interiorul ţării şi din afara 
ei, a colaborat cu mai multe structuri interesate de 
realizarea acestui Program, dar edifi carea Muzeului 
Satului necesita eforturi mult mai mari. 

Pentru a testa atitudinea societăţii civile faţă 
de edifi carea Muzeului Satului, direcţia Muzeului 
Naţional de Etnografi e şi Istorie Naturală a lansat 
acum doi ani şi jumătate, în colaborare cu Compa-
nia Publică de Stat „Teleradio Moldova”, acţiunea 
„Intră în Istorie dăruind Muzeului un obiect” şi a 
realizat, până la fi nele anului 2007, un ciclu de emi-
siuni „Muzeul Satului – o vatră a tuturor satelor”. 
În cadrul acţiunii, muzeografi i s-au deplasat în ma-
joritatea raioanelor republicii colectând peste 3000 
obiecte, printre care o biserică de lemn, o şcoală, 
o casă tradiţională din zona Codrilor, instalaţia de 
măcinat a unei mori cu aburi, un scrânciob tradiţio-
nal, piese de mobilier, unelte de muncă, obiecte de 
uz casnic etc., donate de către comunităţile rurale, 
administraţia publică locală, persoane fi zice şi ju-
ridice. 

Pentru a sensibiliza atitudinea administraţiei 
publice, la 24 octombrie 2005 în incinta Muzeu-
lui Naţional de Etnografi e şi Istorie Naturală a fost 
organizată în direct o emisiune televizată „Muzeul 
Satului – vatră a tuturor satelor”, cu participarea re-
prezentanţilor Guvernului, Parlamentului, Preşedin-
ţiei şi administraţie publice locale, în cadrul căreia a 
fost abordată problema creării Muzeului Satului în 
condiţiile actuale. Au fost lansate iniţiative impor-
tante de susţinere a edifi cării lui din partea sectoru-
lui privat, organelor administraţiei publice centrale 
şi locale.

Reieşind din faptul, că Republica Moldova ră-
mâne a fi  unica ţară din Europa care nu are un Mu-
zeu de arhitectură populară în aer liber, ţinând cont 
de interesul sporit al opiniei publice pentru acest 
Muzeu, de existenţa unor programe de stat, care 
prevăd valorifi carea patrimoniului cultural şi inclu-

derea lui în circuitul turistic naţional şi internaţio-
nal, că în ultimii ani ţară noastră a ratifi cat şi aderat 
la mai multe convenţii UNESCO privind protecţia 
Patrimoniului Cultural, realizarea acestui program a 
devenit un imperativ de dezvoltare a societăţii noas-
tre, o necesitate vitală a culturii noastre, unica şansă 
de salvgardare, conservare şi valorifi care a monu-
mentelor culturii tradiţionale a satului moldovenesc 
afl ate un ultima fază de dispariţie. Istoria ne oferă 
ultima şansă pe care nu trebuie sa o ratăm. Indife-
rent de faptul, care partid este la guvernare, statul 
trebuie să deţină o politică constantă în domeniul 
culturi, fi indcă de aceasta depinde viitorul ţării.

Pe bună dreptate afi rmă arhitectul Valentin Med-
nec, lucrător emerit al Culturii, unul din arhitecţii 
promotori – ai Muzeului Arhitecturii Populare: „Se 
vor perinda partide, guverne, personalităţi, condu-
cători foarte mulţi până când acest muzeu va fi  gată 
la înălţimea standardelor internaţionale, dar fi ecare 
din ei va avea o şansă în plus, indiferent de opiniile 
sale politice, să lase o urmă în istorie prin devenire 
de ctitori ai unei asemenea instituţii de prestigiu na-
ţional şi internaţional precum este Muzeul Satului, 
participând direct sau indirect la edifi carea lui”.
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