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A particularly important task of folklorists 
from the Institute of Philology of the Academy of 
Sciences of Moldova is a compact publication of the 
popular works of the Romanians from the Republic 
of Moldova, Ukraine, Russian Federation. In this 
context, the specialists work upon creating about 15 
volumes (each of 25-30 sheets), which will include the 
most representative Romanian ethno-folkloric songs 
recorded in the researched areas over decades, since 
the mid-nineteenth century. These are areas, genres 
and species of the Romanian verbal popular works: 
ritual folk (calendar and family), fi ction (legends, 
stories, anecdote, anecdotes), songs (ballads, epic-
heroic, historical, lyrical), children folklore etc. 
The main sections of each volume are as follows: 
introduction, the corpus of ethno-folkloric texts, 
notes and comments, glossary and music (where 
available). For the realization of the given work there 
are used the published ethno-folkloric materials (in 
collections, magazines, newspapers) and unique data 
(the folklore fund of the Central Scientifi c Archive of 
ASM etc.). The work has a scientifi c character. It is 
designed for specialists (folklorists, ethnographers, 
historians, linguists, musicologists etc.), teachers, 
students, and the mass reader, as well, interested in 
learning the valuable Romanian folkloric treasure 
from Basarabia, Transnistria, Northern Bucovina, 
Transcarpathia.

Începând cu anul 2006, membrii Sectorului Fol-
cloristică de la Institutul de Filologie al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei lucrează la realizarea proiec-
tului instituţional Tezaurul folcloric al românilor din 
Basarabia, Transnistria, nordul Bucovinei, Trans-
carpatia. În cele ce urmează vom caracteriza această 
lucrare de amploare, prestigioasă, care constă în va-
lorifi carea substanţială a variatei şi bogatei moşteniri 
în sfera creaţiei populate în zonele cercetate.

Operele folclorice constituie un compartiment 
deosebit de important al culturii populare naţiona-

le, fi ind cea mai autentică expresie a fi ecărei etnii. 
Creaţiile acestea, alături de materialele istorice şi 
lingvistice, sunt chezăşia menţinerii specifi cului, 
originalităţii unui neam. Ele refl ectă, în mod artistic, 
munca, traiul, moravurile, lupta poporului împotri-
va inamicilor, pentru libertate, prosperare.

Popoarele civilizate au grijă specială perma-
nentă faţă de patrimoniul culturii populare naţiona-
le, acesta bucurându-se de valorifi care din variate 
puncte de vedere.

În anii 1930, în cadrul cercetărilor monografi -
ce ale satelor româneşti din Basarabia, efectuate în 
sfera activităţii şcolii sociologice a acad. Dimitrie 
Gusti, au fost culese materiale etnofolclorice, în 
special, în zona de codru. Atunci a fost pusă baza 
arhivei etnofolclorice a Institutului Social Român. 
Secţia din Basarabia a institutului a fost deschisă la 
Chişinău în noiembrie 1934. Din păcate, materialele 
folclorice înregistrate în acea perioadă s-au pierdut 
în timpul Războiului al Doilea Mondial.

Deşi un lucru ieşit din comun în anii războiului 
(1941-1945), au fost realizate cercetări etnofolclo-
rice de teren în satele româneşti la est de Nistru şi 
de Bug, cu participarea mai multor cunoscuţi fol-
clorişti, etnografi , muzicologi, sociologi: Ovidiu 
Bârlea, Constantin Brăiloiu, Traian Herseni, Anton 
Golopenţia, Petre Ştefănucă, Constantin Ionescu, 
Gheorghe Pavelescu, Tatiana Găluşcă, Ion Apostol 
ş. a. O parte din materialele etnofolclorice culese 
atunci au fost publicate în câteva culegeri şi reviste: 
Colinde [din Transnistria] de Constantin Ionescu, 
Sibiu, 1944; o serie de articole în revista Sociologie 
românească, 1943 ş. a.

La 14 decembrie 1941 la Tiraspol a fost inaugu-
rată o secţie a institutului de la Bucureşti, ceremonie 
la care au participat personalităţi marcante: Pante-
limon Halippa, Nichita Smochină, Onisifor Ghibu 
ş. a. Între direcţiile importante ale cercetărilor insti-
tutului fi gura şi studierea culturii populare a româ-
nilor de la est de Nistru şi de Bug.

Până la Războiul al Doilea Mondial au publi-
cat folclor românesc înregistrat în Basarabia unii 
oameni de ştiinţă, muzicologi, pedagogi, scriitori: 
Ion Buzdugan, Gheorghe Madan, Petre Ştefănucă, 
George Breazul, Oliviu Constantinescu, Ion Stoian, 
Ecaterina Nemirovschi, Tatiana Găluşcă, Apostol 
Culea ş. a. În toată perioada sovietică în RSS Mol-
dovenească lucrările autorilor nominalizaţi, precum 
şi ale altora din acei ani erau ţinute în fonduri speci-
ale la care nu avea acces orişicare specialist (folclo-
rist sau etnograf), permisiune făcându-se doar cu o 
condiţie (politică) – acestea să fi e califi cate ca publi-
caţii „burgheze”, „naţionaliste”, „reacţionare”.

După Războiul al Doilea Mondial folclorul ro-
mânilor din RSS Moldovenească şi din RSS Ucrai-
neană a avut mult de suferit din cauza susţinerii, pro-
movării ofi ciale timp de câteva decenii a teoriei false 
despre existenţa „a două popoare, două limbi, două 
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culturi”. În consecinţă, atitudinea regimului totalitar 
faţă de tradiţiile populare româneşti, faţă de folclorul 
naţional era, în general, negativă. Cu toate că intere-
sul pentru folclorul diferitelor comunităţi etnice din 
Uniunea Sovietică exista, deseori sub masca „priete-
niei între noroade” cele mai specifi ce, mai valoroase 
creaţii populare naţionale erau izgonite, în mod orga-
nizat, din traiul seminţiilor neruse. Aceste valori erau 
califi cate ca „reminiscenţe burgheze naţionaliste”, 
neutile şi chiar „dăunătoare” pentru generaţiile tinere 
ale „poporului sovietic”. Se urmărea scopul ştergerii 
deosebirilor între etnii, astfel înfăptuindu-se nivela-
rea culturilor ce aparţineau numărului mare de po-
poare din Uniunea Sovietică. Ca urmare, se realiza 
rusifi carea, ateizarea întregii populaţii a imperiului.

În primul deceniu postbelic (1945-1955), În 
RSS Moldovenească s-au făcut anumite înregistrări 
ale creaţiilor folclorice româneşti, dar s-a publicat 
extrem de puţin (doar vreo trei mici culegeri de po-
veşti populare, prelucrate de alcătuitori). Abia în 
aprilie 1956 a fost înfi inţat – din câteva persoane – 
sectorul de folclor în cadrul Institutului de Limbă şi 
Literatură al Filialei Moldoveneşti a Academiei de 
Ştiinţe a Uniunii Sovietice.

Valorifi carea relativ profundă, temeinică a cre-
aţiilor populare orale a început după 1960, când au 
fost iniţiate înregistrarea comparativ sistematică, 
arhivarea şi editarea ştiinţifi că a materialelor etno-
folclorice. A luat naştere o etapă nouă în procesul 
studierii patrimoniului nostru folcloric.

Culegerea pe principii comparativ moderne a 
folclorului a necesitat eforturi considerabile: reali-
zarea cercetărilor de teren planifi cate, cu utilizarea 
tehnicii contemporane de înregistrare existente pe 
atunci (magnitofoane portative, aparate de fotogra-
fi at). În anii 1960-1980 folcloriştii au efectuat înre-
gistrări de folclor în majoritatea raioanelor republi-
cii şi într-o serie de localităţi româneşti din Ucrai-
na şi Federaţia Rusă (reg. Transcarpatia, Cernăuţi, 
Odesa, Nicolaev, Kirovograd, ţin. Krasnodar ş. a.). 
Toate materialele înregistrate, puse la punct, au fost 
predate, pentru păstrare, la Arhiva Ştiinţifi că Cen-
trală a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

La începutul anilor 1970 s-a purces la elaborarea 
şi editarea corpusului de folclor românesc înregis-
trat la moldoveni. Este vorba de lucrarea în 16 volu-
me Creaţia populară moldovenească (1975-1983). 
Opera a avut o mare importanţă. A fost apreciată po-
zitiv în multe recenzii publicate. Însă lucrarea a avut 
şi neajunsuri, determinate de situaţia în acei ani: ne-
glijarea tendenţioasă a lucrărilor semnate de folclo-
riştii basarabeni „naţionalişti” de până la Războiul 
al Doilea Mondial (P. Ştefănucă, N. Smochină, T. 
Găluşcă ş. a.); lăsarea în afara ediţiei a creaţiilor po-
pulare cu conţinut magic-religios (descântece, co-
linde, legende ş. a.); includerea unei cantităţi foarte 
mici de note muzicale; aducerea textelor folclorice 
verbale la normele limbii literare.

Nu trebuie să trecem cu vederea faptul regreta-
bil că în toată perioada sovietică textele folclorice 
prezentate spre publicare erau strict cenzurate, în 
anumite cazuri fragmentate, completate.

În anii 1973-2000, au apărut la Chişinău 8 vo-
lume din cea de a doua serie a publicării creaţiilor 
populare orale ale românilor din Republica Moldo-
va şi din Ucraina – editarea pe teritorii etnofolclo-
rice (sudul, centrul, nordul republicii, reg. Cernăuţi, 
Transcarpatia ş. a.). Colecţiile acestea au fost întoc-
mite exclusiv pe baza materialelor de arhivă. S-a 
urmărit şi scopul de a evidenţia unele particularităţi 
zonale ale folclorului. Ultima lucrare din această 
serie este Folclor românesc de la est de Nistru, de 
Bug, din nordul Caucazului (Texte inedite, volumul 
II, Chişinău, 2009).

Evident, după descompunerea în 1991 a Uniunii 
Sovietice şi formarea Republicii Moldova a crescut  
şi nivelul conştiinţei naţionale. A sporit interesul 
general faţă de cultura populară. A început revalo-
rifi carea amplă – care se afl ă şi astăzi în continuă 
desfăşurare – a multor tradiţii populare, date uitării 
în perioada regimului sovietic ateist.

Sarcinile importante care stau şi în prezent în faţa 
folcloriştilor de la AŞM sunt: înregistrarea sistematică 
pe teren, păstrarea, studierea materialelor autentice.

Este regretabilă situaţia anormală că din 1991 
încoace folcloriştii de la Academia de Ştiinţe a Mol-
dovei nu efectuează cercetări de teren propriu-zise 
(din cauza fi nanciară şi nu numai). Majoritatea cu-
legerilor de folclor editate în anii trecuţi sunt astăzi 
rarităţi bibliografi ce. Noi colecţii folclorice avem 
foarte puţine.

Reieşind din situaţia descrisă, este evidentă ne-
cesitatea intensifi cării activităţii folcloriştilor privind 
publicarea compactă a celor mai valoroase creaţii 
populare ale românilor din Republica Moldova, din 
Ucraina, Federaţia Rusă. Cu acest scop, specialiştii 
de la Institutul de Filologie au demarat amplul pro-
iect instituţional – Tezaurul folcloric al românilor din 
Basarabia, Transnistria, nordul Bucovinei, Trans-
carpatia – care va refl ecta realitatea etnofolclorică 
privind creaţiile populare în zonele menţionate.

Sunt planifi cate 15 volume (fi ecare de câte 25-
30 coli de tipar): Folclor al sărbătorilor de iarnă 
(autor Nicolae Băieşu); Folclor al sărbătorilor de 
primăvară, vară, toamnă (Nicolae Băieşu); Folclor 
al obiceiurilor de familie (Mariana Cocieru); Des-
cântece (Ana Graur); Ghicitori (Ion Buruiană); Pro-
verbe şi zicători (Maria Mocanu); Povestiri, legen-
de (Grigore Botezatu); Poveşti (Grigore Botezatu); 
Naraţiuni comice (snoave, anecdote ş. a.) (Grigore 
Botezatu); Cântece istorice (G. Botezatu); Balade 
(Tatiana Butnaru); Cântece epico-eroice (Victor 
Gaţac); Cântece lirice (Tudor Colac); Romanţe fol-
clorizate (Tudor Colac); Strigături (Tudor Colac); 
Folclor al copiilor (Nicolae Băieşu).

Criteriile de elaborare a volumelor de folclor 
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sunt unice. Fiecare lucrare se constituie din aşa com-
partimente: Introducere; Note asupra ediţiei; Abre-
vieri; Corpus de texte (descrieri etnografi ce, creaţii 
folclorice); Note şi comentarii; Melodii (unde exis-
tă); Imagini; Glosar; rezumat în limba engleză.

Proporţia aproximativă a părţilor componente ale 
volumului este: corpusul de texte (compartimentul 
principal) – ¾; introducerea, notele şi comentariile 
ş.a. – ¼. Fiecare volum prezintă o monografi e privind 
genul ori specia, domeniul folcloric respectiv.

Introducerea cuprinde: defi niţia genului ori spe-
ciei, domeniului folcloric; informaţii scurte referi-
toare la istoria culegerii, publicării, studierii folclo-
rului; clasifi carea; originea, evoluţia, starea actuală 
a operelor populare.

În Note asupra ediţiei se menţionează, mai în-
tâi, că lucrarea cuprinde cele mai tipice, mai auten-
tice materiale etnofolclorice (publicate anterior sau 
inedite). Nu sunt incluse texte cu indicaţii nesigu-
re, echivoce în privinţa localităţilor unde acestea au 
fost înregistrate.

Unele texte etnofolclorice sunt prezentate (în 
măsura necesităţii, importanţei) în două sau mai 
multe versiuni, variante, care întregesc motivul, su-
biectul folcloric din punct de vedere ideatic, artistic, 
arie de circulaţie ş. a.

În primul rând, este respectată ierarhia valorică 
a operelor folclorice, dar se ţine cont şi de principi-
ile istorico-cronologic, geografi c. După posibilitate, 
materialele etnofolclorice reprezintă zonele: sudul, 
centrul, nordul Basarabiei, Transnistria, estul r. Bug, 
nordul Caucazului (ţin. Krasnodar), nordul Bucovi-
nei, Transcarpatia.

Materialele etnofolclorice sunt reproduse păs-
trând forma lor autentică – aşa cum ele există în pu-
blicaţii sau în arhive. Nu se fac intervenţii (corectări, 
prelucrări, literaturizări, redactări). Sunt menţinu-
te cuvintele dialectale (locale), cele venite din alte 
limbi, particularităţile morfologice, sintactice ş. a. 
Se păstrează pronunţarea specifi că pentru raioanele 
nordice ale Transnistriei: zin (vin) ş. a. (dacă impri-
mările au fost făcute autentic şi formele respective 
sunt fi xate în publicaţii sau în arhive). Doar uneori se 
admit anumite rectifi cări, de fi ecare dată făcându-se 
menţiunile corespunzătoare. Omiterile necesare sunt 
notate prin puncte de suspensie, luate între paranteze 
unghiulare - <…>; cuvintele introduse de autor/alcă-
tuitor – prin puncte de suspensie, luate între paran-
teze pătrate/drepte – […]. Cuvintele neclare şi care 
lipsesc în dicţionare sunt marcate prin litere cursive şi 
semne de întrebare, luate între paranteze rotunde (?). 
De exemplu: „Un cal drâmbovan” (?).

Punctuaţia este conform normelor în vigoare as-
tăzi. Nu sunt folosite semne diacritice pentru marca-
rea anumitor fonetisme.

Notele şi comentariile cuprind fi şa fi ecărui text 
etnofolcloric. Fişa conţine, pe cât se poate de com-

plet, următoarele informaţii: publicaţia (abreviat, 
indicându-se anul, pagina şi numărul textului (dacă 
este) ori coordonatele de arhivă (numirea arhivei-
abreviat, anul înregistrării, numărul manuscrisului, 
fi la); satul, raionul, regiunea; pronumele, patro-
nimul (iniţiala) şi numele informatorului, etatea 
acestuia; pronumele-abreviat şi numele culegătoru-
lui. La numirile localităţilor se indică cele actuale 
(Ialoveni – nu Cutuzov, Şoldăneşti – nu Cernenco 
etc.). Formele rusifi cate ale prenumelor şi numelor 
informatorilor şi culegătorilor sunt aduse la normele 
de astăzi (Evghenia Nagacevscaia – Eugenia Naga-
cevschi).

Exemple de fi şe: Marian, Sărbătorile, I, 1994, p. 
154 (Crasna – Storojineţ – Cernăuţi; inf. (informa-
tor) Ion Iliuţ, 78 ani; culeg. (culegător) G. Bârtoiu, 
până la 1901). AFAŞM (Arhiva de Folclor a Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei), 1966, ms. (manuscris) 
341, f. (fi la) 204; inf. Liuba Coroi, 35 ani; culeg. I. 
Pâslaru). Se aduc şi unele date importante ale in-
formatorului sau culegătorului (Nota inf.: „Cântecul 
acesta l-am auzit la o mătuşă a mea din satul vecin, 
Filipeni”). Se prezintă (în ordine cronologică) lista 
variantelor (publicate şi inedite) rămase în afara vo-
lumului.

Melodiile sunt reproduse din variate publicaţii, 
dar şi din imprimările şi descifrările efectuate speci-
al pentru lucrarea de faţă (A. Tamazlâcaru, V. Ghi-
laş, V. Chiseliţă ş. a.).

În scopul realizării lucrării sunt utilizate mate-
riale publicate (din secolul al XIX-lea până în pre-
zent): culegeri, periodice (reviste, ziare), precum şi 
inedite. Există fonduri de texte înregistrate de câteva 
generaţii de folclorişti în perioada anilor 1945 până 
la ora actuală. În Arhiva Ştiinţifi că Centrală a AŞM 
se păstrează peste 400 de volume, fi ecare de câte 
100-300 de fi le, care conţin: descrieri etnografi ce, 
texte folclorice literare, fotografi i, desene. La dispo-
ziţia autorilor se afl ă sute de casete cu imprimări de 
melodii. Materiale etnofolclorice se păstrează şi în 
fonduri ale altor instituţii culturale şi de învăţământ 
din republică: Muzeul de Literatură „M. Kogălni-
ceanu”, Centrul Naţional de Creaţie Populară ş. a. 
Un valoros material, cules în Basarabia şi în Trans-
nistria în anii 1920-1930, se afl ă în câteva arhive din 
România (Cluj-Napoca, Bucureşti, Iaşi).

Editată, iar lucrul asupra primelor volume deja 
se fi nalizează, lucrarea va avea o extraordinară va-
loare teoretică şi practică. Va benefi cia de variate 
forme de implementare, servind activităţii cercetă-
torilor (folclorişti, etnografi , lingvişti, muzicologi), 
profesorilor, studenţilor, membrilor formaţiilor et-
nofolclorice, cititorului de masă. Pe baza volumelor 
editate se vor elabora o nouă crestomaţie, o nouă 
programă pentru cursul de creaţie populară orală la 
facultăţile fi lologice ale universităţilor din Chişinău, 
Bălţi, Tiraspol, Cernăuţi, Comrat. 


