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ISTORIA TRASEULUI PARCURS 

Acest suport didactic a apărut grație colaborării dintre profesorii școlari, cadrele didactice uni-
versitare și oamenii de știință din Azerbaidjan, Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina, cu susține-
rea EUROCLIO — Asociația Europeană a Profesorilor de Istorie — și a partenerilor ei de proiect.

Cartea ne demonstrează că oameni de diferite culturi, în pofida hotarelor, pot lucra împreună, 
pentru a implementa metode și tehnici moderne în propagarea și studierea culturii.

Calea pe care am parcurs-o n-a fost deloc ușoară și apariția de sub tipar a cercetării se da-
torează entuziasmului echipei de redactori, al autorilor, al coordonatorilor, al designerilor și al tra-
ducătorilor, dar și suportului financiar din partea Uniunii Europene. Mai mult de o sută de oameni 
din peste douăzeci de țări au contribuit la elaborarea acestei cărți, lucru pentru care le suntem 
foarte recunoscători1.

Procesul de elaborare a suportului didactic a inclus recenzarea reciprocă a unităților, pilota-
rea lor, realizarea de treninguri și redactarea finală. Componenta didactică a procesului de preda-
re-învățare a fost realizată de către profesorii din țările participante la proiect. Acești profesori au 
fost instruiți de către mentori și traineri de peste hotare, care și-au împărtășit ideile și experiența. 
Datorită acestor treninguri, autorii au aflat lucruri noi despre eficientizarea procesului educativ, pe 
care le-au putut valorifica în materialele lor. 

O problemă deloc simplă a fost diversitatea limbilor în care comunicau participanții în proiect. 
Cea mai reușită decizie a fost utilizarea limbii ruse în calitate de limbă de lucru. Membrii echipei 
noastre, cunoscători atât ai limbii ruse, cât și ai limbilor țărilor participante la proiect, au asigurat 
corectitudinea traducerilor și corespunderea paginării cărții editate în limba națională cu cea edi-
tată în limba rusă.

Evident, această carte nu a putut cuprinde toate aspectele legate de cultura și istoria țărilor 
participante la proiect, fără a mai vorbi despre toată regiunea Mării Negre. Autorii unităților au 
selectat în mod individual temele, sursele și metodele de lucru, de aceea sunt responsabili de 
conținutul unităților și de veridicitatea informației. Pentru a unifica materialele și a le ajusta la ce-
rințele profesorilor și elevilor, echipa de redactori a realizat un lucru enorm în vederea adaptării 
lor la necesitățile profesorilor și studenților și îmbogățirii materialului.

Decizia de a elabora un material care poate fi utilizat în toate țările participante la proiect a 
trezit multe discuții aprinse, mai ales în problemele legate de terminologie. În situații contradic-
torii, am apelat la opinia specialiștilor, implicând în discuții atât autorii, cât și redactorii, pentru a 
ajunge la un numitor comun.

Recomandările metodice legate de utilizarea suportului didactic sunt elaborate cu scopul 
de a-i ajuta pe elevi să gândească critic și să formuleze de sine stătător concluzii, în baza infor-
mațiilor oferite de surse. Aceste recomandări oferă posibilitatea de a învăța altfel, decât în cazul 
manualelor tradiționale, iar pentru ca studierea să fie mai interesantă, multe unități din manual 
includ metode interactive de lucru. Un număr și mai mare de astfel de metode sunt prezentate în 
cartea pentru profesori.

Sperăm că acest suport didactic îi va ajuta pe elevi să studieze mozaicul de culturi și să-și for-
meze noi competențe, profesorii vor fi încurajați să folosească metode noi în procesul de predare, 
iar procesul de instruire se va îmbogăți cu teme noi, necesare elevului de azi.

Vă mulțumim pentru că folosiți această carte.
Aiseli Godjaeva și Steven Stigers

1 Vezi lista la p. 4. 

Introducere
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Сapitolul І

MOŞTENIRE 
CULTURALĂ



Lumea care ne înconjoară nu ar exista fără de cultură, în orice manifestare a ei. 
Patrimoniul cultural creat din ideile, competențele și materialele multor oameni din tre-
cut formează aerul cu care respiră cultura din zilele noastre. Poate oare un monument 
de cultură aparte să fie reflecția unei epoci sau a trecutului unui popor? Pe cât de 
importantă este perceperea faptului că în patrimoniul cultural nu putem vorbi despre 
„străin” și „al nostru”, iar păstrarea acestuia este datoria nu doar a urmașilor direcți ai 
creatorilor, dar și a celor de alte identități, a întregii societăți, caracterizată printr-o largă 
diversitate culturală? Răspunsul la aceste, dar și la alte întrebări, îl puteți afla studiind 
materialele din capitolul dat.

 X De ce un monument cultural al unui popor poate prezenta interes pentru patri-
moniul cultural mondial?

 X Cum și de ce orașul își schimbă imaginea?

 X Care a fost aportul coloniștilor germani în dezvoltarea economică și culturală a 
Azerbaidjanului?

 X Cum este reprezentată în patrimoniul cultural mondial interacţiunea diferitor 
culturi?

 X În ce mod cultura națională îmbogățește patrimoniul cultural mondial?

 X De ce Seminarul Pedagogic Transcaucazian este un simbol al dialogului  
cultural? 

 X Cum alegerea prenumelui unei persoane poate reflectă o schimbare în cultură 
și în societate?

 X Ce rol îl joacă monumentele în studierea istoriei și culturii unui popor?

 X Cum răsună în creaţia lui Serghei Paradjanov dialogul dintre culturi?

 X Ce tipuri de identitate poate avea un individ sau un grup de persoane și modul 
în care acestea pot fi combinate în comunicarea de zi cu zi?
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Care sunt tainele Turnului Fecioarei din Baku?

 X De ce un monument cultural al unui popor poate prezenta interes 
pentru patrimoniul cultural mondial?

Unitatea I. Turnul Fecioarei în diverse perioade ale secolelor XIX–XX

¡¡ Referinţă istorică

Turnul Fecioarei (azerb. Qız Qalası, denumit şi Turnul Maiden) — unul dintre sim-
bolurile capitalei Baku (Azerbaidjan) — este o cetate veche, situată în „Oraşul Vechi” 
(Icheri Sheher). Specificul construcției determină o formă neobişnuită, care nu are analo-
gie în arhitectura mondială. Analizând această construcţie, observăm influența mai multor 
popoare în diferite epoci. Acest turn a fost restaurat de mai multe ori. Pe parcursul istoriei 
s-a schimbat şi destinaţia lui. Astfel, Turnul Fecioarei este cel mai important monument 
din patrimoniul cultural mondial de pe teritoriul Azerbaidjanului modern.

q

1. Analizaţi sursele 1–4. Explicăţi cât de mult s-a schimbat zona din jurul Turnului 
Fecioarei? Care sunt diferențele pe care le vedeți în aceste imagini?

2. În baza informaţiei din sursele 1–4, aranjaţi imaginile în ordine cronologică.

Sursa  1  1 

1 Imaginile 1, 2, 4 sunt preluate din Arhiva Foto de Stat din Azerbaidjan: 2728, №160742, №12370, №23579. Sursa 
3 — tabloul lui A.P. Bogoliubov — [Sursă electronică]. „Oraşul nostru Bacu. Istoria Bacu şi a locuitorilor ei. Regim 
de acces: http://www.ourbaku.com/images/7/76/Port_img.jpg/.
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Sursa  2 

Sursa  3 

Sursa  4 
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Unitatea 2. Din istoria Turnului Fecioarei 

q

3. Citiți sursele 5–8 și nota de subsol 5. Identificaţi în sursele 5–7 referiri la persoane,  
care ar putea lăsa o urmă în Baku legat de Turnul Fecioarei (Giz-Galasi).

4. În baza informațiilor dobândite, pregătiţi o scurtă povestire despre istoria construcției 
Turnului Fecioarei.

Sursa  5  Turnul Fecioarei din Baku

Cel mai măreț, cu cele mai multe taine este misteriosul monument Turnul Fecio-
arei din Baku (Giz-Galasi). Este situat în partea de sud-est a cetății Icheri Sheher 
(Oraşul Interior). Această construcție unică a arhitecturii Azerbaidjanului nu are ana-
logii în Orient. Numele Giz-Galasi (Turnul Fecioarei) este asociat cu numele triburilor 
guzi sau oguzi2. 

În secolul al XII-lea statul Shirvanshahs3 a construit fortificații mari de apărare și 
au fost ridicate zidurile cetatii din vechiul Baku. Turnul la acel moment era parte din 
sistemul defensiv al orașului. Giz-Galasi este un turn defensiv de apărare, atât din par-
tea Mării Caspice, cât şi din partea uscatului, unde Shirvanshah se refugia cu familia sa 
și feudalii în timpul războaielor, iar apărarea era efectuată de pe înălţimea Giz Galasi. 

Prima menţiune a Giz-Galasi se referă la anul 1403, atunci când un locuitor din 
Baku Abd al-Rashid al-Bakuvi a scris despre acest frumos oraş, în care existau două 
fortificaţii puternice construite din piatra. Una dintre ele este mai aproape de mare, ale 
cărei valuri bat în pereții cetăţii4.

Sursa  6  Arhitectura Turnului Fecioarei 

Structura construcţiei turnului din Baku a apărut ca o sinteză a arhitecturii a două 
popoare vechi: caspilor și a mezilor, triburi nomade. În vechea Medie drept material 
de construcție de bază se foloseau cărămizile uscate la soare (din lut). Pentru a construi 
turnul din cărămizile de lut, pentru apărare era necesară o grosime considerabilă a pe-
reților. Pe parcursul istoriei Turnul Fecioarei a fuzionat treptat cu ritualul de a construi 
temple, care uneori erau ridicate fără necesitate şi dispăreau, pe când acest monument, 
construit din piatră, a rămas martor al multor evenimente5. 

2 Guzii, oguzii — triburi de origine tiurcică care au influenţat formarea popoarelor turcice actuale. 
3 Sharvanshah — titlul statului, stabilit în zona istorică a Shirvan (parte a teritoriului Azerbaidjanului modern) și 

cunoscută în sursele istorice ca Statul Shirvanshahs.
4 Ашурбейли С. Б. История города Баку / С. Б. Ашурбейли. — Баку: Азернешр, 1992. — С. 148–154.
5 Фатуллаев-Фигаров Ш. С. Архитектурная энциклопедия Баку / Ш. С. Фатуллаев-Фигаров. — Баку-Анкара: 

Международная Академия Архитектуры стран Востока. 1998. — С. 113.
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Sursa  7 	 Reconstrucţia	Turnului	Fecioarei	în	sec.	al	XIX-lea	

În anul 1808 autoritățile Rusiei ţariste au organizat reparaţia streşinii Turnului 
Fecioarei, care se prăbuşea. Există informații cu privire la reconstrucția părţii superi-
oare a turnului din secolul al XIX-lea, în vederea utilizării în calitate de far de luminat 
pentru corăbii. Așa-numitul Far din Baku a fost instalat pe Turnul Fecioarei, care a 
început să lumineze începând cu 13 iunie 1858. A fost arborat pe turn steagul cetăţii pe 
flagstaff6, încă din anul 18087.

Sursa  8 	 Informații	privind	includerea	Turnul	Maiden	în	Lista	Patrimoniului	
Mondial	UNESCO

Azerbaidjanul a devenit membru al UNESCO în anul 1992 și de atunci cooperarea 
cu această organizație de la un an la altul se consolida. În anul 2000 Lista Patrimoniului 
Mondial UNESCO includea Turnul Fecioarei, Palatul Shirvanshah și Rezervaţia istori-
co-artistică de Stat — Gobustan8. 

Unitatea 3. Semnificaţia Turnului Fecioarei

q

5. Deduceţi principalele versiunii ale semnificaţiei Turnului Fecioarei, analizând sursele 
9–14? Pe ce ele se bazează?

6. Ce versiune pare a fi cea mai veridică? Justificați răspunsul.
7. În baza surselor 9–11 și utilizând informația din sursele 5–7, completați tabelul 

„Influențа culturală în istoria Turnului”.

Popoarele care au legătură cu istoria 
Turnului

Influenţa popoarelor asupra destinului  
istoriei Turnului

8. Despre ce ne mărturiseşte existenţa diferitor versiuni ale apariţiei şi semnificaţiei 
Turnului Fecioarei, de asemenea a rolului diferitor popoare în istoria acestui 
monument?

6 Flagstaff — suport vertical din metal, lemn sau plastic pe care se ridică steagul.
7 Тагиев Ф. А. История города Баку в первой половине XIX века (1806–1859). Баку – Элм, 1999. — С. 27–28.
8 Monument de importanţă mondială — [Sursă electronică]. Управление Государственного Историко-Архитектур-

ного Заповедника „Ичеришехер”, при Кабинете Министров Азербайджанской Республики. — Regim de acces: 
http://www.icherisheher.gov.az/static,29/lang,ru/.
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Care sunt tainele Turnului Fecioarei din Baku?

Sursa   9 	 Descrierea	tehnică	a	Turnului	Fecioarei

Giz-Galasi (Turnul Fecioarei), construit din piatră, are o înălţime de 28 de metri și 
o grosime a pereților de la baza de 5 metri și 4 metri în partea de sus. Spațiul interior 
al Turnului este repartizat în opt nivele. Comunicarea de la etajul al II-lea spre ultimul 
este efectuată prin intermediul scărilor situate în pereții  interiori, având formă de spi-
rală. Iluminarea trecea prin ferestrele înguste tăiate, situate pe latura de sud. Podurile 
dintre etaje erau construite în formă de cupole din piatră. 

Turnul avea formă cilindrică, la est, în creștere aproape de partea de sus era con-
struită o consolă spre mare, formând cifra 9. Interpretarea turnului, divizat în trei ni-
vele, centurile orizontale subțiri într-o piatră în formă de nervi, volumul de plastic, 
forma neobișnuita nu au analogii în arhitectura mondială9.

Sursa  10  Versiunea 1

Prin structura lui, Turnul aminteşte de arhitectura greco-elenistică antică a 
Partei […], care stă falnic în formă cilindrică şi seamănă cu tipul de construcție a unei 
cetăți. Prin urmare, acest tip de construcţie a dus mulţi oameni în eroare și a fost numit 
Giz-Galasi, care în traducere se numeşte Turnul Fecioarei. […] Studiul detaliat interior 
şi exterior al Turnului conduce la convingerea fermă că nu este o structură defensivă, 
nu este un far, și mai ales nu este un turn de semnal. El este un monument cultural, 
numit de Pahlavi10 “dakhma” (din azeră turn)11.

Sursa  11  Versiunea 2

Este cunoscut faptul că pe pereții exteriori ai Turnului Fecioarei, la o înălțime de 14 
metri deasupra părţii de jos a ușii, pe tableta de piatră 4 x 0,6  m era o înregistrare scrisă 
manual — Kufi12. Inscripţia este cioplită din piatră, cuvintele sunt aranjate în două rân-
duri. Pentru prima dată, această inscripţie a fost descifrată de către celebrul orientalist 
N.Hanykovym în „Cupola din Masud Ibn Davud”. 

Oamenii de ştiinţă, examinând monumentele din Evul Mediu, au ajuns la concluzia 
că monumentul ridicat cu un acoperiș în formă de cupolă (boltă), poate fi un loc de în-
mormântare sau poate un observator. Dar Turnul Fecioarei nu putea fi un loc de înmor-
mântare, deoarece în timpul săpăturilor în interiorul turnului nu au fost găsite urme în 
acest sens. În plus, prezența sondei, începând cu etajul al 3-lea și conducta de gaz care 
venea în jos de la etajul 7 resping complet ideea că acesta ar fi un loc de înmormântare. 

Să ne întoarcem la ideea unui observator. Faptul că pe inscripţie este cuvântul „cu-
polă” ne aduce la ideea că Turnul Fecioarei era un observator. Rashid al-Din (sec. XIII-
XIV) și Vassaf (sec. XIV), care descriu Observatorul din Maragha și Tabriz, au remarcat 

9 Фатуллаев-Фигаров Ш. С. Архитектурная энциклопедия Баку / Ш. С. Фатуллаев-Фигаров. — Баку-Анкара: 
Международная Академия Архитектуры стран Востока. 1998. — С. 113.

10 Pahlavi — limbă oficială de origine persană în secole. III–VII.
11 Набиев М.А. Тайна Бакинской Гыз-Галасы // ДАН Азербайджанской ССР. — 1974. — № 6. — С. 93.
12 Scrisoare Kufic — unul dintre cele mai vechi tipuri de scriere arabă, creat la sfârșitul secolului al VIII după fondarea 

orașelor irakiene — Basra și Eli-Kufa. 
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prezența în acele timpuri a unor cupole înalte ale observatoarelor. Mai ales că în timpul 
săpăturilor la observatorul din Maragha a fost descoperită o cupolă13. 

Sursa  12  Versiunea 3

Se pare că Giz-Galasi (Turnul Fecioarei) este un tip de turn care avea şi rolul de 
far. Pe acest monument era aprins focul sacru. Giz-Galasi este o construcţie de apărare, 
care este inclusă în sistemul general de fortificații Shirvanshakhs și a servit ca un far, de 
unde, în caz de urgență în timpul zilei cu ajutorul fumului, iar noaptea folosind focul, 
se emiteau semnale de un eventual pericol14.

Sursa  13  Versiunea 4

În peretele din partea de sud-vest a Turnului Fecioarei este zugrăvită o inscripție 
kufică. Prima lectură a inscripțiilor aparține savantului N. Hanykova. La el, în textul 
arab, primul cuvânt era „kubba”, care în traducere semnifică „cupolă”, dar în inscrip-
țiile ulterioare are şi sensul de „mormânt”. Acesta se citește după cum urmează: „Kula 
Masud ibn Davud”. 

În conformitate cu caracteristicile paleografice, inscripția se referă la secolul al 
XII-lea şi această dată este asociată cu perioada în care a fost reparat turnul. Turnul în 
secolul al XII-lea a făcut parte din sistemul defensiv al orașului Baku. Numele turnu-
lui Giz-Galasi (Turnul Fecioarei), după toate dovezile paleografice, este de la o formă 
distorsionată de Gez-Galasi care semnifică „turn de supraveghere” […]. În același timp 
a servit şi în calitate de far de iluminare. Ziua se folosea fumul, iar noaptea focul, ce 
lumina de pe turn şi dădea semnale de pericol dinspre mare și de pe uscat pentru alte 
construcţii de apărare, care pe peninsula Absheron erau mai multe de treizeci15.

Sursa  14  Versiunea 5

Regele Sassanian Ardashir (sec. al III-lea), susținea permanent serviciul divin, 
pentru a îndeplini comenzi de a menţine focul de pe altarul Ormuzd în Bhagavan. Se 
spune că şi în Giz-Galasi erau șapte altare16.

Unitatea 4. Legenda despre Turnul Fecioarei

q

9. Examinaţi şi comparați sursele 15–17. Ce este comun în conținutul legendelor și 
modul în care acestea diferă?

10. Cum se poate explica existenţa unor legende similare la diferite popoare? Cum 
credeţi, ce este în aceste legende adevărat și ce este ficțiune? Justificați răspunsul.

13 Ахмедов Г. М. Новые суждения о Гыз-Галасы // Наука и жизнь, 1986. — № 7. — С. 20.
14 Искендеров А. А. „Легенды о Гыз галасы”, Газета Каспий, 17 апреля 2010 год, № 066 (11264). — С. 9.
15 Неймат М. С. Эпиграфические памятники Азербайджана эпохи Низами, Баку: „Элм”, 1991. — С. 22–23.
16 Хоренский М. История Армении / М. Хоренский. — М.: Издательство: Тип. В. А. Гатцук, 1893. — С. 122–123.
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Care sunt tainele Turnului Fecioarei din Baku?

Sursa  15 	 Legenda	despre	Giz-Galasi,	varianta	din	Baku	(Azerbaidjan)

Legenda Giz-Galasi (Turnul Fecioarei) 
ne comunică despre dragostea pasională din-
tre fiica Shah și un pescar. În fiecare zi pen-
tru a vedea prietena lui, un pescar venea la 
turn lângă mare. El „păşea ritmic” pe supra-
fața mării, „în pânzele de credință a iubirii”. 
Timpul trecea. Dragostea lor a crescut tot mai 
puternic și dădea îndrăgostiţilor o forţă mai 
mare pentru a depăși orice obstacol în calea 
sa. Dar într-o zi, pe drumul de întoarcere, se 

pare că pescarul şi-a pierdut puterile și vasul 
a început să se scufunde. Fiica lui Shah privea 
neputincioasă spre iubitului ei și, văzând că el 
se îneacă, s-a aruncat de pe turn cu scopul de 
a-l salva, dar s-a înecat şi ea, aşa cum frica ei 
a depăşit credința. De atunci, turnul a deve-
nit cunoscut în popor ca Giz Galasi (Turnul 
Fecioarei), devenind un simbol al credin-
ței profunde și al dragostei, al purităţii şi al 
curajului17.

Sursa  16 	 Legenda	despre	Turnul	Fecioarei	din	Sudak18	(Ucraina)	

Când Sudakul era controlat de greci, în 
acel turn locuia fiica guvernatorului, care era 
de o frumuseţe incomparabilă în Tavrida19. Cel 
mai bun general al regelui — Diophantus — 
în zadar lupta pentru ai cucerea inima. Nimeni 
nu știa că ea deja îl iubea pe un păstor simplu.
Doar cu visul la păstor trăia frumoasa fată, iar 
ciobanul credea că printre zei și oameni nu 
este nimeni mai fericit. 

Odată, însă cineva i-a văzut împreună şi 
a comunicat aceasta guvernatorului. El a de-
cis printr-un vicleşug să-i despartă, apoi cât 
mai repede posibil s-o dea pe fiica sa în căsă-
torie. Guvernatorul a ordonat tânărului să se 
pregătească pentru a merge într-o expediţie. 
„Un an mai târziu — a spus el fiicei sale, co-
rabia se va întoarce înapoi. Dacă iubitul tău 
nu te va înşela, atunci vei observa un sim-
bol alb pe catargul corăbiei. Și atunci nu mă 
voi opune fericirii tale. Dar dacă pe corabie 
nu va fi acest simbol, înseamnă că el nu este 
demn de tine. Și atunci vei da acordul ca so-
țul tău să fie Diophantus”. 

Între timp unui navigator i s-a ordonat 
să-l omoare pe păstor în calea spre Milet. Un 
an a trecut. Totul era neliniştit în inima fetei. 
Tot mai des ieşea să privească, dacă nu apă-
rea simbolul alb pe catarg. Şi iată într-o zi 
a văzut o corabie în depărtare, dar simbolul 
alb lipsea. Atunci fata a urcat pe partea de 
sus a turnului şi s-a aruncat în jos. De atunci, 
construcţia de pe stâncă poartă numele de 
Turnul Fecioarei20.

17 Искендеров А. А. Легенды о Гыз-Галасы // „Каспий”, 2010. — 17 апреля. — № 066 (11264).
18 Sudak se află pe teritoriul Republicii Autonome Crimeea din Ucraina, în cadrul granițelor recunoscute pe plan 

internațional conform rezoluţiei 68/262 a Adunării Generale ONU (27 martie 2014).
19 Tavrida — una dintre denumirile istorice ale peninsulei Crimeea de la numele tauriuzilor care au populat acest teritoriu 

în mileniul I î. Hr.
20 Legenda despre Turnul Fecioarei din Sudac. — [Sursă electronică]. „Дикий Крым”. — Regim de acces: http://wild-

crimea.com/legend2.
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Sursa  17 	 Legenda	Turnului	Leander	din	Istanbul	(Turcia)

Un tânăr pe nume Leander în fiecare 
noapte prin înot se îndrepta la întâlniri secrete 
cu iubita lui — o preoteasă a zeiței Afrodita, 
numită Hero, care doar pentru el a rupt le-
gământul celibatului. Calea lui era pericu-
loasă și îndelungată. A trebuit să înoate nici 
mult, dar nici puţin, strâmtoarea Bosfor (de 
două ori pe noapte: dus-întors). Dar pericolul 
nu a putut să-i oprească dragostea tânărului 
și în fiecare noapte înota în direcţia locului, 
unde ardea focul îndepărtat care o încălzea pe 
Hero. El înota sistematic înspre locul, unde îl 
aştepta iubita sa. 

Odată focul s-a stins si, nefiind în stare să 
găsească drumul corect în întuneric spre in-
sula Leander, tânărul s-a înecat. În dimineața 
zilei valurile au adus corpul neînsufleţit al 

tânărului spre picioarele fetei, care se găsea 
în așteptarea prietenului ei drag. În disperare, 
deoarece a pierdut persoana dragă, având 
o dragoste mai puternică chiar decât furia 
Atenei, fata a urcat pe Turn şi s-a aruncat în 
mare21.

Sursa  18 	 Legenda	despre	Kizkalesi	în	Mersin	(Turcia)

Odată trăia un rege. Într-o zi s-a dus la 
o ghicitoare să afle viitorul singurei şi iubitei 
sale fiice. Dar el a aflat că fiica lui va muri, în 
ziua a 18-a de la naştere, de la muşcătura unui 
şarpe chiar în braţele sale. Atunci împăratul a 
ordonat să construiască un castel pentru prin-
țesă. Prin urmare, el a dorit să salveze fiica de 
predicție. În ziua a 18-a de la naşterea prințe-
sei, regele a adus fiicei sale un coș cu fructe 
exotice. Nimeni nu şi-a imaginat că în coș se 
ascundea chiar un şarpe, care a muşcat-o pe 
tânără şi prințesa a murit în mâinile tatălui 
său, precum ghicitoarea a prezis. De aici și 
numele turnului — Turnul Fecioarei22. 

q Discuţie finală

 De ce un monument cultural al unui popor poate prezenta interes pentru patrimonul 
mondial?

21 Vizitarea obiectivelor turistice din Turcia (Turnul Leander lui) din Istanbul. — [Sursă electronică]. www.notes-
travelers.ru Regim de acces: http://notes-travelers.ru/zametki/o-turcii/dostoprimechatelnosti-turcii-devichya-bashnya-
bashnya-leandra-v-stambule.html.

22 Tur virtual în Kyzkulesi. O zi în Kyzkulesi. Regim de acces: http://www.kizkulesi.com.tr/#. 
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q

1. Ce este un oraș? Numiți cât mai multe cuvinte care se asociază cu lexemul „oraș”.  
Prin ce se aseamănă și prin ce se deosebesc orașele?

¡¡ Referinţă istorică

Orașul Tbilisi, capitala Georgiei de azi, a fost fondat în sec. al V-lea. Denumirea 
orașului Tbilisi provine de la cuvântul georgian „tbili” — cald, deoarece în această zonă 
până în prezent sunt multe izvoare calde de sulf. În sec. al VI-lea orașul devine capitala 
Regatului Georgian de Est. În jurul orașului au fost ridicate ziduri întărite. 

De la mijlocul sec. al VII-lea, Georgia este ocupată de către arabi, iar orașul devine 
centru al Emiratului Tbilisi. Odată cu influența arabă, pătrunde și islamul, fapt ce a influ-
ențat viața cotidiană și cultura orașului. În sec. al XI-lea, în timpul domniei regelui David 
al IV-lea Builder (Restauratorul), orașul revine sub influența georgiană și devine capitală 
a Georgiei unite. 

În sec. XIV–XVIII Tbilisi este atacat de mai mulți cuceritori. Imaginea orașului 
Tbilisi din secolul al XVIII-lea se deosebește radical de cea pe care o avea orașul în se-
colele XII–XIII. Mai mult de o mie de ani orașul a fost centru comercial, meșteșugăresc 
și cultural al întregului Caucaz. Georgienii, armenii, azerii, grecii, kurzii, persanii, arabii, 
turcii, cerchezii, lezghinii și alte popoare locuiau și creau aici. Prin Tbilisi trecea Drumul 
Mătăsii. În sec. al XVIII-lea Georgia era în căutarea aliaților în lupta împotriva Turciei 
și Iranului și a fost nevoită să se supună Rusiei în schimbul unui ajutor militar. În primul 
deceniu al sec. al XIX-lea Imperiul Rus a anexat teritoriul Georgiei. Tbilisi devine centru 
administrativ și reședința vicarului împăratului rus în Caucaz.

Politica imperială a contribuit la integrarea economică a teritoriilor anexate și la popu-
larea masivă a Georgiei cu coloniști nemți, ruși etc., cărora li s-au oferit pământuri și li s-a 
acordat un șir de privilegii. Acest lucru si-a găsit reflecția și în imaginea orașului Tbilisi. 
Crește suprafața orașului. Apar așa-numitele cartiere europene, sunt ridicate edificii pu-
blice și de cult, se construiesc străzi drepte, perpendiculare și paralele. La mijlocul sec. al 
XIX-lea puterea imperială colonială împreună cu nobilimea locală promovează o politică 
culturală mai flexibilă: este restabilit teatrul georgian, fondată opera, deschisă biblioteca 
publică, muzeul caucazian, apar ziare și reviste noi. Pătrunderea în a doua jumătate a sec. 
al XIX-lea a capitalului rus și străin contribuie la modernizarea orașului, apar companii 
industriale străine, sunt ridicate clădiri publice noi, se schimbă stilul arhitectural al urbei, 
sunt construite edificii care până în prezent înfrumusețează orașul.

Orașul	ca	oglindă	a	diversității.	 
Tbilisi	și	locuitorii	lui	 

în	sec.	al	XIX-lea	—	începutul	sec.	ХХ

 X Cum și de ce orașul își schimbă imaginea?
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Unitatea 1. Orașul Tbilisi vechi în mărturiile călătorilor

q

2. Studiați sursele 1–4. Atrageți atenția asupra timpului când au fost create tablourile.  
Ce imagine a orașului apare în sursele 1–4? Scrieți cuvintele-cheie.

Sursa  1 	 	„Tbilisi,	sf.	sec.	XVIII”.	Gravură1

Sursa  2 	 Tbilisi.	Vedere	din	regiunea	băilor,	sec.	IX–Х2

1 Autor necunoscut — vezi: Hărțile istorice ale orașului Tbilisi. — [Sursă electronică]. http://www.livejournal.com. — 
Regim de acces: http://athanatoi.livejournal.com/52841.html.

2 Fragment din gravura pictorului Sergheev. — Hărțile istorice ale orașului Tbilisi. — [Sursă electronică]. http://www.
livejournal.com. — Regim de acces: http://athanatoi.livejournal.com/52841.html.
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Orașul ca oglindă a diversității. Tbilisi și locuitorii lui în sec. al XIX-lea – începutul sec. ХХ

Sursa  3  Tiflis.	Tabloul	pictorului	 
rus	Cernețov	N.G.,	18393

q

3. Cine sunt autorii descrierilor orașului Tbilisi din sursele 5–9? Ce lucruri ne vorbesc 
despre interesul lor față de oraș?

4. În ce mod originea călătorului a influențat perceperea imaginii orașului? De ce?
5. Ce este comun în impresiile călătorilor? Ce trăsături specifice ale orașului sunt 

evidențiate în notițele despre vizitarea orașului Tbilisi? Scrieți cuvintele-cheie pentru 
informația din sursele 5–9. 

6. Ce lucruri noi au văzut în oraș autorii surselor 6–9 în comparație cu descrierile din 
sursele 1–5? Ce este comun și prin ce se deosebesc descrierile orașului Tbilisi în 
sursele vizuale și cele textuale?

7. Cum se schimbă, din descrierile diferitor autori, imaginea orașului și a locuitorilor lui? 
Cine din călători ar putea fi coautorii tablourilor 1–4? Argumentați răspunsul.

Sursa  5 	 Călătorul	german	Johann	Anton	Goldenstedt	despre	orașul	Tbilisi	 
(anii	70,	sec.	XVIII)

Tbilisi este o capitală de tip persan și european și reședința regilor din regiunea 
Kartli4. Orașul de azi formează un triunghi obtuz și este împrejmuit de un zid din că-
rămidă până la râul Kura5… <…> Casele au un nivel, sunt construite din cărămidă și 
plăci de piatră, cu var lutos; (ele) ating înălțimea de aproximativ 15 picioare6, au acope-
rișuri plane cu un strat de lut. Locuitorii orașului, în mare parte, trăiesc din contul viilor 
și semănăturilor, mai cu seamă, a culturii de bumbac. Sunt de asemenea mulți negustori 
sau, mai bine zis, vânzători ambulanți la care pot fi găsite mărfuri de uz curent, lucruri 

3 Orașul Tbilisi vechi (Tiflis) în tablourile sec. 19 — [Sursă electronică]: http://www.liveinternet.ru/users/
anna_27/post183414594. — Regim de acces: http://www.liveinternet.ru/tags/%D1%F2%E0%F0%FB%E9+% 
D2%E1%E8%EB%E8%F1%E8/.

4 Regatul est-georgian.
5 Kura — râu, pe malurile căruia este situat orașul Tbilisi.
6 Picior — unitate de măsură a lungimii din sistemul englez al unităților de măsură. Corespunde exact lungimii de 

0,3048 м. 15 picioare — aproximativ 4,6 metri.

Sursa  4  Tiflis.	1837.	Tabloul	 
poetului	rus	M.	Lermontov
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mărunte, provizii și articole de vopsitorie7. Se întâlnesc pielari, țesători, fierari de dife-
rite naționalități. Toate meșteșugăriile orășenești sunt mici și se ocupă de ele amatori, 
nu meșteri8.

Sursa  6 	 Scriitorul	rus	Alexandr	Pușkin	despre	Tbilisi,	anul	1829

Orașul părea foarte populat. Pe străzile înguste și strâmbe alergau măgari ce du-
ceau coșuri în spate; harabale trase de boi blocau străzile. Armenii, georgienii, cerche-
zii, perșii se îmbulzeau pe o piață neregulată; printre ei își făceau cale tineri slujbași 
ruși călare pe armăsari din Karabah… Tiflisul se află pe malul râului Kura într-o vale, 
înconjurată de dealuri pietroase. Cea mai mare parte a orașului e construită în stil asia-
tic: casele sunt joase, acoperișurile plate. În partea de nord se ridică case cu o arhitec-
tură europeană, în preajma lor încep să se formeze piețe cu forme regulate9.

Sursa  7 	 Călătorul	englez	Richard	Wilbraham	despre	orașul	Tbilisi	 
(anii	30,	sec.	XIX)

Am coborât în partea de jos a orașului. Partea aceasta a orașului Tbilisi este total-
mente asiatică din punct de vedere al arhitecturii și al vestimentației locuitorilor, geor-
gienii și armenii în haine naționale formează rânduri lungi în piețele orașului. Casele 
construite pe coline sunt mai bune și străzile sunt mai largi. Raionul rus, în care se află 
vila gubernatorului și instituțiile de stat, sunt divizate în cartiere largi. Se simte un im-
presionant gust arhitectural. […] Pe alt mal al râului Kura se află o colonie germană. 
Între două rânduri de case de țară, văruite, trece un drum larg10.

Sursa  8 	 Scriitorul	francez	Alexandre	Dumas	despre	orașul	Tbilisi	 
(anii	50,	sec.	XIX)

Datorită coloniei franceze constituite în mare parte din croitorese și modiste pa-
riziene, doamnele georgiene pot merge într-un pas cu moda, cu o întârziere de vreo 
două săptămâni. […] Principalul caravanserai11 din Tiflis este construit de un armean. 
Acest caravanserai prezintă o priveliște interesantă. Prin toate porțile lui intră și ies cu 
cămile, cai și măgari reprezentanți ai tuturor naționalităților din orient: turci, armeni, 
perși, arabi, indieni, chinezi, kalmâci, turkmeni, tătari, cerchezi, georgieni, siberieni și 
Dumnezeu știe cine încă! Către aceste piețe ducea o rețea de străzi comerciale, întru 
totul separate de partea aristocrată a orașului12. 

7 Vopsitorie — vopsea, clei, ulei industrial și alte produse chimice ca obiect de comerț.
8 Гильденштедт И. А. Путешествие по Кавказу в 1770–1773 гг./ И. А. Гильденштедт. Санкт-Петербург.: Петер-

бургское востоковедение, 2002. — С.106–107.
9 А. С. Пушкин. Путешествие в Арзрум. Соб. соч. в 10-ти томах. Т. 5. М.: Художественная литература, 1975. — 

С. 362–364.
10	 რიჩარდ	 უილრიხამის	 მოგზაურობა	 საქართველოში/	 რ.უილრიხამი.	 თბილისი:	 მეცნიერება,	 1990.	 —	

გვ.16–17. Traducerea autorului din georgiană.
11 În Orient, o construcție publică mare situată în orașe, pe drumuri și în locurile populate care servea drept loc de odihnă 

pentru călători, de regulă, pentru caravanele comerciale.
12 Дюма А. Кавказ / А. Дюма. Тбилиси: Мерани, 1988. — С. 167–168.
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Sursa  9 	 Scriitorul	norvegian	Knut	Hamsun	despre	Tbilisi,	anul	1899

Noi nu ne puteam sătura privind cartierul asiatic. Propriu-zis, în oraș erau maga-
zine cu vitrine de oglinzi, teatru-variete13, transport orășenesc tras de cai14, doamne și 
domni îmbrăcați în haine europene. Dar cartierul asiatic era cu totul altceva! Aici prac-
tic nu erau străzi, doar niște străduțe, fundături, scări în sus și în jos de la casă la casă. 
Aici în prăvălioarele lor târguiau reprezentanți ai tuturor națiunilor posibile, ei vindeau 
lucruri neobișnuite, ciudate. În Teheran și în Constantinopol vânzătorii sunt perși și 
turci; pe când aici s-au strâns la un loc toate popoarele caucaziene: georgieni, munteni, 
triburi vechi din Altai15, diferiți tătari, apoi indo-europeni — perși, kurzi, armeni, per-
soane din Arabia și Turkestan, locuitori din Palestina și Tibet. Și totul aici era atât de 
pașnic, nimeni nu se grăbea, liniștea orientală domnea peste oameni16.

q

8. Ce este reprezentat pe fotografiile contemporane (sursele 10–13)?  
Care din aceste clădiri puteau fi văzute de pictorii și călătorii care și-au împărtășit 
impresiile în sursele 1–9?

9. Presupuneți, în ce cartiere ale orașului descrise în sursele 5-9 puteau fi aceste clădiri. 

Sursa  10  17	Una	dintre		străzile	vechiului	Tbilisi.	 
În	capătul	străzii	se	vede	o	moschee

13 Teatru în care se joacă piese ușoare, în special, comice.
14 Gen de transport, predecesorul tramvaiului. Vagonul de pe calea ferată era tras de o pereche de cai, mânuită de un 

vizitiu.
15 Altaiul vechi — loc geografic în Eurasia, populat de triburi; limbile vorbite de ei fac parte din grupa de limbi turcice.
16	 ჰამსუნი	კ.	ზღაპრულ	ქვეყანაში	/	კ.ჰამსუნი.	თბილისი:	ინტელექტი,	2006.	—	გვ.	144.	Traducerea	autorului	

din	georgiană.
17 Fotografiile 10–13 sunt realizate de A. Lordkipanidze.

Sursa  11 	 Abano-tubani	—	cartierul	băilor	 
sure	din	vechiul	Tbilisi
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Unitatea 2. Cum orașul vechi se transforma într-un oraș 
contemporan?

q

10. Analizați, în baza surselor 14–18, ce lucruri noi au apărut în viața Georgiei și a 
orașului Tbilisi la hotarul sec. ХІХ–ХХ. În legătură cu ce evenimente au apărut ele? 
Cum aceste lucruri noi au schimbat modul de viață al orășenilor și imaginea orașului?

11. Cine sunt autorii hărții orașului Tbilisi (sursa 15)? Despre ce ne vorbește acest lucru? 
Găsiți pe hartă cartierele vechi și cele noi. Ce indicii ați luat în calcul?

12. Cum sunt legate între ele sursa 18 și sursele 14–17?

Sursa  14 	 Cercetătorii	contemporani	despre	particularitățile	economice	ale	orașului	
Tbilisi	în	a	doua	jumătate	a	sec.	al	XIX-lea

Din a doua jumătate a sec. al XIX-lea în oraș au început să apară primele întreprin-
deri de tip capitalist. La începutul sec. al XX-lea în Tbilisi erau deja aproximativ 66 de 
uzine și fabrici. Cele mai importante dintre ele erau fabrica de filatură de bumbac, fabri-
cile de placaj, de pâsle, de chibrituri, fabrica de tutun, de prelucrare a pielii, fabricile de 
bere și de unt. Orașul vindea în mare parte manufactură, ceai, obiecte din fier, porțelan 
și sticlă. Circulația capitalului atingea 40–50 milioane de ruble țariste pe an. Calea ferată 
Caucaziană stabilea legături între orașele Tbilisi și Baku, Batumi și Kars; funcționa, de 
asemenea, și calea ferată spre Rusia și „calea pe roate” — Drumul Militar Georgian18.

18 Tbilisi. Articol lexicografic din portalul electronic: „Словари и энциклопедии на Академике” — Regim de acces: 
dic.nsf/enc_geo/4821/ Тбилиси.

Sursa  12 	 		„Čreliabano”	(în	trad.	baie	pestriță),	
una	din	băile	de	sulf	din	Abano-tubani.	Sec.	XVII

Sursa  13 	 		Case	din	Avlabari,	cartierul	vechi	 
al	orașului	Tbilisi,	situate	pe	povârnișul	dealului	
de	lângă	râul	Kura
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Sursa  16 	 Coloniștii	germani	 
din	Georgia

Coloniștii germani stabiliți în Georgia în 
sec. al XIX-lea activau în diverse domenii. 
Întreprinderile fondate de coloniștii germani 
în orașul Tbilisi și în alte orașe din Caucazul 
de Sud au pus bazele producerii berii. […]. 
Un rol important în construcția liniilor tele-
grafice în Caucazul de Sud a avut-o activi-
tatea firmei germane „Siemens & Halske”19. 
În 1866–1867 s-au stabilit în Tbilisi, împre-
ună cu familiile, frații mai mici ai lui Werner 
Siemens. […]. În 1901 Karl Siemens obține 
dreptul de a prelucra bogatelor zăcăminte de 
cupru20.

Sursa  17 	 Hotelurile	vechi	ale	orașului	Tbilisi

Europenii au pus în Tbilisi bazele businessului hotelier și pe parcursul multor ani 
în mare măsură această afacere era în mâinile lor. În sec. al XIX-lea se considera, pe 
bună dreptate, un hotel de calitate acela, care era condus de un european (în special, 
de francezi). Europenii au contribuit esențial la dezvoltarea businessului hotelier și au 
ridicat standardele hotelurilor din Tbilisi la nivel mondial21.

Sursa  18 	 Despre	schimbările	în	moda	pentru	femei

Cele mai mari schimbări au avut loc în costumul femeiesc al clasei privilegiate a 
populației. După cum mărturisesc sursele, locuitoarele orașului Tbilisi au atras aten-
ția, în primul rând, la încălțămintea europeană, căreia au început să-i dea prioritate. 

19 Companie germană care se ocupa de producerea instalațiilor electrotehnice, a transportului pentru căile ferate și 
a tehnicii de uz casnic. Fondată în Germania la mijlocul sec 19. În prezent „Siemens” este cel mai mare concern 
internațional din Europa care produce și comercializează electrotehnică, utilaj electronic, optic și medical etc.

20	 სონღულაშვილი	 ა.ბ.	 ეროვნული	უმცირესობანი	და	 კონფესიები	 საქართველოში:	ლექციების	 კურსი	 /	
ა.ბ.სონღულაშვილი,	თბილისი:	სულხან-საბა	ორბელიანის	სახ.	უნივერსიტეტი,	2005,	გვ.	86,	89.

21	 ხოშტარია	დ.ე.	თბილისი.	ძველი	სასტუმროები	/	დ.ე.ხოშტარია,	თბილისი:	არტანუჯი,	2011,	გვ.	96–97.	
Traducerea	autorului	din	georgiană.

Sursa  15  		Hartă	germană	a	centrului	 
or.	Tbilisi	(a	doua	jumătate	a	sec.	ХІХ)	
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A. Gakstauzen22, care a vizitat Tbilisi la mijlocul secolului, scria: „Acum încălțămintea 
europeană se poartă de nobilime fără excepții și este răspândită chiar printre păturile 
sociale mijlocii”. În perioada de reformare23 încălțămintea europeană a eliminat-o to-
talmente pe cea tradițională. Totodată, femeile bogate din Tbilisi purtau încălțăminte 
foarte scumpă din piele șevro, piele de căprioară24, satin.

[…] Totodată, chiar la începutul jumătății a doua a sec. al XIX-lea femeile georgi-
ene și armene din Tbilisi au început să poarte rochii de producție franceză și germană, 
care erau aduse în număr mare de către comercianții întreprinzători. Către anii 80 ai 
sec. al XIX-lea modelele europene au devenit prioritare în mediul orășenesc. Împreună 
cu ele au început să fie purtate și astfel de atribute ale modei europene din acea vreme 
cum ar fi corsetele, care erau necesare, de exemplu, pentru a purta rochiile de model 
„prințesă” răspândite în Tbilisi la sfârșitul anului 188025. 

q

13. În baza surselor 19–24, stabiliți denumirile noilor clădiri. Ce funcții îndeplineau clădirile 
date? Despre ce ne vorbește apariția acestor clădiri? 

14. Cine sunt autorii acestor edificii? Despre ce ne vorbește implicarea arhitecților străini 
în construcția clădirilor publice? În ce măsură, după părerea dvs., această arhitectură 
este legată de cultura tradițională georgiană?

15. Ce leagă sursele 14–24? Selectați cuvintele-cheie pentru descrierea orașului Tbilisi 
pe care le oferă sursele din acest bloc. Cât de completă este informația despre 
oraș? Comparați cuvintele-cheie și expresiile selectate pentru unitățile 1 și 2. Sunt 
coincidențe? De ce este legat acest fapt?

Sursa    19  26	Hotelul	Palace.	 
Arhitect — italianul A. Bernardazzi. 
A fost construit la comanda 
mecenatului georgian I. Zubalașvili 
în anii 1830. În 1840–1911 în 
clădire se afla Seminarul bisericesc. 
În 1917 a fost transformat în hotel. 
În prezent — Muzeul de Arte 
Plastice de pe strada Pușkin

22 Funcționar german care a vizitat Imperiul Rus în mijlocul sec. 19, inclusiv Caucazul.
23 Se au în vedere reformele din Imperiul Rus în anii 1860–1880.
24 Șevro — gen de piele prelucrată în mod special.
25 În: Ю. Д. Анчабаязе, Н. Г. Волкова. „Старый Тбилиси. Город и горожане в XIX веке”. — Москва: Наука, 1990. 

Regim de acces: http://costumer.narod.ru/text/kavkaz/tbilisi.htm.
26 Fotografiile 19–24 au fost realizate de A. Lordkipanidze.
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Sursa  20 	Clădirea	Curții	de	Apel	 
și	a	judecătoriei	de	district construită 
în 1894. Autorul — arhitectul polonez 
А. Șimkevici. În prezent — Judecătoria 
Supremă de pe strada Zubalașvili.

Sursa   21 				Palatul	în	care	în	prezent	 
se	află	Muzeul	teatrului,	muzicii,	
cinematografiei	și	coregrafiei	a fost  
construit în anul 1895. Ridicat după  
proiectul arhitectului german P. Stern. 

Sursa  22 				Clădirea	Băncii	nobiliar-
funciare.	În prezent — Biblioteca publică  
de pe strada Vacinadze.  
A fost construită în anii 1913–1916.  
Autorii — arhitectul rus A. Kalighin și 
pictorul polonez G. Grinevskii. Cioplirea 
în piatră a fost realizată de georgienii 
Neofite, Vladimir și Lavrentii Agladze.
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Sursa  23  
Casa	Uniunii	Artiștilor.	 
A fost construită în anii  
1898–1901. Autorii 
proiectului — inginerul  
și arhitectul rus C. Tatișev  
și arhitectul polonez  
A. Șimkevici. În prezent — 
Teatrul Rustaveli de pe 
bulevardul Rustaveli. 

Sursa  24 	 Hotelul	Majestic.	Proprietarul — întreprinzătorul armean M. Arameanț.  
Construcția a început în anul 1910 după proiectul arhitectului rus A Ozerov  
și s-a încheiat în anul 1915 după proiectul arhitectului armean G. Ter-Melikov.  
În realizarea detaliilor de sculptură a participat Lavrentii Agladze. În prezent — 
hotelul „Tbilisi Marriott” de pe bulevardul Rustaveli.

q Discuție finală

 Imaginați-vă că orașul Tbilisi ar fi fost un „oraș închis”, fără locuitori de alte 
naționalități.  
Ce s-ar pierde din imaginea orașului? 

 Cum și de ce orașul își schimbă imaginea?
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Coloniștii	germani	din	Azerbaidjan	 
(sec. XIX — începutul sec. XX)

 X Care a fost aportul coloniștilor germani în dezvoltarea  
economică și culturală a Azerbaidjanului?

q

1. Luați cunoștință de noile și vechile denumiri ale localităților din Azerbaidjan:
Göygöl — Elenendorf;
Tovuz — Traubenfeld; 
Irmașlî — Eigenfeld;

Cinarlî — Georgsfeld; 
Șamkir — Annenfeld.

2. Cum credeți, de ce pe harta istorică a Azerbaidjanului de azi apar denumiri germane?

Unitatea 1. Despre imigrarea nemților în Azerbaidjan

¡¡ Referinţă istorică

Imigrarea coloniștilor germani în Imperiul Rus a început încă pe timpurile domniei 
împărătesei Ecaterina II. După un șir de războaie ruso-turce din a doua jumatate a sec. al 
XVIII-lea — începutul sec. al XIX-lea și alipirea unor teritorii vaste, pe coastele Mării 
Negre erau invitați țărani și meseriași germani. După alipirea Caucazului de Sud, înche-
ierea războiului ruso-iranian din anii 1804–1813 în fața Rusiei apare problema legată de 
necesitatea întăririi influenței sale pe teritoriile ocupate.

Mulți coloniști germani, în special din Regatul Wurttemberg, au imigrat din cauza 
înrăutățirii vieții populației în urma evenimentelor politice din Europa din epoca răz-
boaielor lui Napoleon1. Imigrarea coloniștilor germani în Caucazul de Sud, inclusiv pe 
teritoriul Azerbaidjanului, a durat practic o sută de ani.

În pofida ajutorului din partea Rusiei, situația coloniștilor germani de pe teritoriile 
Caucazului de Sud-est era complicată. Procesul de adaptare era dificil din cauza par-
ticularităților climaterice, neadaptării la modul de viață, răspândirii diferitor boli. Cu 
toate acestea, coloniile germane, cea mai mare dintre care era Elenendorf, pe parcursul 
unor zeci de ani s-au transformat în gospodării prospere. Chiar de la începutul formării 
coloniilor sale, nemții din Caucaz se străduiau să-și păstreze specificul etnic și religios, 
cultura tradițională și conștiința națională.

Nu doar coloniștii au avut un aport mare în viața economică și socio-culturală a 
Caucazului, ci și reprezentanții businessului internațional, a științei și culturii de origine 
germană. Odată cu procesele de modernizare din a doua jumătate a sec. al XIX-lea –

1 Războaiele lui Napoleon — războaiele care s-au dus în anii 1799–1815 în Europa cu participarea armatei 
franceze conduse de Napoleon I, care au adus la schimbarea hotarelor multor state europene și la serioase 
consecințe economice pentru populația lor.
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înc. sec XX în Imperiul Rus, mulți întreprinzători germani își investeau capitalul în 
dezvoltarea industriei petroliere, de construcție de mașini, de extragere a minereurilor și 
topire a cuprului, construiau case noi și clădiri publice în marele orașe din Azerbaidjan, 
în primul rând, în Bacu.

q

3. Stabiliți, în baza surselor 3–4, ce interese avea Imperiul Rus? Ce cauze, după părerea 
dvs., au determinat acordarea unor înlesniri coloniștilor (sursa 4)?

4. În baza informației din sursele 1, 2, 5, 6, 7 și a datelor istorice, determinați cauzele 
apariției coloniilor germane din Caucazul de Sud-est la începutul sec. al. XIX-lea.

5. Care este legătura dintre sursele 3, 4, 7?

Sursa  1 	 Harta	„Căile	coloniştilor	germani	în	direcţiа	Caucazului	de	Sud-Est	în	
prima	jumătate	a	secolului	al	XIX-lea”
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Sursa  2 	 Coloniile	germane	din	Caucazul	de	Sud-Est	în	sec.	XIX	—	înc.	sec.	XX

Sursa  3 	 Din	Manifestul	împăratului	rus	Alexandr	I	din	20.02.	1804

Guvernul rus trebuie să atragă „imigranți, care ar putea sluji drept exemplu în 
agricultură și meșteșugărie. […]. buni agricultori, oameni care au experiență în crește-
rea viței de vie, a copacilor de dud (agud) și a altor plante folositoare sau în creșterea 
animalelor, mai cu seamă, pe cei care au experiență în creșterea celor mai bune rase de 
oi; și în general, a celor oameni, care au toate cunoștințele necesare pentru o gestionare 
rațională a agriculturii […]”2.

2 Istoria nemților din Rusia  /  История российских немцев. — [Sursa electronică] http://www.russlanddeutschege-
schichte.de/start_russisch.htm. — Regim de acces: http://www.russlanddeutschegeschichte.de/russisch/geschichte/
teil1/bedingungen/manifest.htm
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Sursa  4 	 Din	dispozițiile	Guvernului	rus	despre	înlesnirile	acordate	coloniștilor

Coloniștii erau scutiți pe un termen de zece ani de impozite, obligații militare și 
de serviciu. După expirarea acestui termen, în următorii zece ani ei trebuiau să achite 
impozitul funciar […]; 

Drumul de la hotarul cu Rusia până la locul destinației era gratuit; 
Pentru amenajarea locului de trai (construcția casei, cumpărarea inventarului agri-

col și a animalelor) coloniștii beneficiau de un credit;
Era permisă construcția fabricilor, întreprinderilor meșteșugărești și comerțul pe 

tot teritoriul imperiului3.

Sursa  5 	 Despre	politica	colonială	rusă

Scopul principal al politicii coloniale a Imperiului Rus în regiune, inclusiv în 
Azerbaidjanul de Nord, era asimilarea4 și transformarea acestei țări într-o parte com-
ponentă inalienabilă a marelui Imperiu Rus. În acest scop, Imperiul Rus promova în 
Azerbaidjanul de Nord, la fel ca și în Caucaz, o politică de migrațiune, care era o com-
ponentă a politicii de colonizare5.

Sursa  6 	 Despre	cauzele	emigrării	din	Germania	

Cauzele care stimulau emigrarea erau: ruinarea în urma războaielor duse de 
Napoleon, lipsa de pământ, creșterea prețurilor și a impozitelor, starea economică 
grea a țăranilor și a meșteșugarilor, sărăcia populației, frica de recrutare6 în cazul 
serviciului militar general, condițiile climaterice nefavorabile și recolta săracă din 
ultimii ani, foametea (de ex., în 1816 oamenii mâncau clei, melci, coajă de copaci, 
iarbă etc.)7.

Sursa  7 	 Despre	imigrarea	germanilor	în	Caucaz	la	începutul	sec.	al	XIX-lea	

Durata procesului de migrație a coloniștilor se explică prin faptul că nemții se 
strămutau în coloane, iar greutățile, bolile, decesele, condițiile climaterice deseori 
îi rețineau în acest drum. Prima coloană a imigranților germani în număr de 40 de 
familii <…>, primind aprobarea de plecare, pornește la drum în septembrie 1816 
peste Dunăre în Galiția. <…> În primăvara anului 1818 ultimele coloane de nemți au 
fost strămutate de către conducerea țaristă pe teritoriul Azerbaidjanului în regiunea 

3 Ibidem, text adaptat.
4 Asimilare — contopirea forțată a unui popor cu un alt popor care duce la pierderea limbii, culturii și a conștiinței 

naționale.
5 Хаджар Вердиева. Немцы в Северном Азербайджане. Баку: „ЭЛМ”. 2009. — С. 13. [Sursa electronică]. — Regim 

de acces: http://www.ebooks.az/view/orXjt0kT.pdf.
6 Recrut — soldat; tânăr încadrat de curând într-o unitate militară pentru serviciul militar obligatoriu.
7 Т. Н. Чернова-Дёке. Немецкие поселения на периферии Российской империи. Кавказ: взгляд сквозь столетия 

(1818–1917). М.: „МСНК-пресс”, 2008. — С.17. — [Sursa electronică]. — Regim de acces http://www.rusdeutsch.
ru/biblio/files/211_biblio.pdf.
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Elezavetopol, unde ei au fondat două localități — Elenendorf, în numele Marii 
Ducese8 Elena Pavlovna (Helene), Ducesă de Mecklenburg-Schwerin, și Annenfeld, 
în numele Marii Ducese Anna Pavlovna, Regina Olandei9.

Unitatea 2. Viața coloniștilor germani

q

6. Despre ce perioadă de timp se vorbește în notițele călătorului (în sursa 8)? Cât de 
firească, din punctul dvs. de vedere, este izolarea coloniștilor de pe teritoriile noi?

7. Despre ce trăsături din viața cotidiană a coloniștilor germani ne vorbesc sursele  
8, 9, 10? Cum corelează informația din aceste surse?

Sursa  8 	 Impresiile	unui	călător	

[…] în prima perioadă de stabilire în Azerbaidjan coloniștii duceau un mod de 
viață izolat. Drept dovadă servesc și informațiile expuse în notițele sale de Morenas, 
care a vizitat în 1830 întregul Caucaz, inclusiv și Azerbaidjanul. În notițe se vorbește 
despre „două colonii germane (Elenendorf și Annenfeld), care, deși trăiau deja de zece 
ani printre asiatici, nu au preluat de la ei nimic, chiar și din lucruri bune. Locuitorii 
acestor două colonii trăiesc și, se pare, vor să mai trăiască mult timp pe malurile râului 
Kura10, de parcă nu s-ar fi despărțit niciodată de malurile râului Rin11. Ei știu ceea ce 
știau la plecarea din patrie […]. Ei n-au introdus nimic nou și nimic n-au preluat”12.

Sursa  9 	 Despre	viața	comunității	germane	din	Azerbaidjan

În sec. al XIX-lea familiile nemților erau numeroase: 8–10 copii se considera 
ceva obișnuit. Tradițional, pământul trecea în posesia celui mai mic fiu, iar pentru 
cei mai mari el trebuia cumpărat din timp. Hărnicia nemților, dragostea lor față de 
pământ, relațiile bune cu populația băștinașă au fost cauzele care au adus la distribu-
irea de pământuri noi. Așa, la 25 de km de Elenendorf, lângă râul Shamkir, s-a creat 
o colonie nouă. 

Treceau anii, comunitatea creștea, iar prima colonie Elenendorf s-a transformat 
într-un orășel tipic german cu biserică protestantă — chirca13, club, școală, parc și scu-
aruri pline de flori. A fost organizată o mică orchestră, sub melodiile căreia locuitorii 
orașului cântau, dansau, jucau scenete umoristice.

8 Marea Ducesă — titlu acordat surorii sau fiicei împăratului din Imperiul Rus. Elena Pavlovna, Anna Pavlovna au fost 
surorile împăratului Alexandr I, fiicele împăratului Pavel I și a prințesei Sophie Dorothea de Württemberg.

9 Судаба Зейналова. Немцы на Кавказе. Баку:Изд-во Mutercim, 2008. — С. 47–48.
10 Kura — cel mai mare râu din Caucazul de Sud, principalul fluviu al Georgiei și Azerbaidjanului.
11 Rin — fluviul principal al Germaniei.
12 Citat după: Судаба Зейналова. Ibidem, pag. 54.
13 Chirca — din germană biserică, de regulă pentru a fi evidenţiate bisericile protestante, edificiile luteranilor.
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La sfârșitul sec. al XIX-lea în Elenendorf a fost construită o mică stație electrică, 
a fost tras curentul electric, s-a stabilit legătura telegrafică. În fiecare colonie erau 
prestate servicii medicale, erau deschise puncte medicale de felceri. Odată cu dez-
voltarea vinificației, în colonii s-au deschis ateliere de fierărie, de tâmplărie, de do-
gărie14 etc. Gospodăriile dotate tehnic îi aparțineau lui Hristofor Forer, un vinificator 
profesionist. Continua procesul de extindere a localităților germane. S-au întemeiat 
colonii noi15. 

Sursa  10  	 Familie	de	nemți	de	la	înc.	sec	al	ХХ-lea	din	Elenendorf16

q

8. Ce trăsături din viața economică și din modul de gospodărire, caracteristice pentru 
coloniile germane, sunt descrise în sursele 11, 12, 14?

9. Caracterizați anunțul publicitar (sursa 13). Ce informație suplimentară despre viața 
socială și economică a coloniștilor germani din Azerbaidjan aduce acest anunț?

10. Cum credeți, s-au îndreptățit așteptările economice ale guvernului rus legate 
de coloniștii germani? Ce au câștigat, la rândul lor, coloniștii germani, stabiliți în 
Azerbaidjan? Argumentați răspunsul.

14 Dogărie — confecționarea butoaielor.
15 Сабир Алиев. О славных и трагических страницах жизни немцев-переселенцев в Азербайджане. Немецкие 

переселенцы в Азербайджане. Электронный журнал „Ваш партнер в Германии” — http://www.partner-inform.
de/ Рубрика: история. Известное об неизвестном. — [Sursa electronică]. — Regim de acces: http://www.partner-
inform.de/partner/detail/2012/11/235/5659. 

16 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Russisches_Imperium_Helenendorf_ 
1910.jpg.
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Sursa  11 	Despre	specificul	activității	economice	în	coloniile	germane

Nemții creșteau grâu, orz și mei; foloseau rotația culturilor, adică periodic 
schimbau semănăturile de culturi cereale; foloseau, de asemenea, asolamentul de 
patru ani. Pentru prelucrarea pământului, coloniștii foloseau plugul tradițional 
greu, în care erau înhămați 8–10 cai. Pentru irigarea semnăturilor se foloseau, la fel 
ca și țăranii caucazieni, de un sistem de șanțuri de irigare17. Meșterii locali au săpat 
pentru coloniștii din Elenendorf și Annenfeld kyagriz-uri — construcții subterane 
de irigare18 pentru colectarea apei. Nemții, luând în considerare condițiile locale, 
au preluat de la băștinași metoda de a măcina grăunțele cu ajutorul scândurilor de 
râșnit, iar pentru cosit utilizau secerile de care se foloseau localnicii. Inițial, plan-
tațiile de viță de vie se prelucrau după metodele locale tradiționale, erau plantate 
soiuri locale de struguri. Mai târziu, coloniștii au început cultivarea unor soiuri noi 
de struguri, inclusiv muscat, rkațiteli, saperavi, izabel. Ei au început plantarea live-
zilor, creșteau cartofi și legume noi pentru azeri19.

Sursa  12 	 Recoltarea	strugurilor	în	Elenendorf.	Începutul	sec.	al	ХХ-lea20 

 

17 Arâk — şanţuri de irigare.
18 Irigare — din latină — irigatie.
19 Рауф Гусейн-заде. Немцы Азербайджана. Координационный совет азербайджанской молодежи. Раздел Публи-

кации. cтр.5. — [Sursa electronică]. — Regim de acces: http://www.ksam.org/index.php?mtype=news1&mid=413. 
20 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grape_gathering_in_Helenendorf.png. 
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Sursa  13 	 Anunț	publicitar21

Christopher	Forrer — se trage dintr-o familie de coloniști germani. În 1846 Forrer 
a plantat prima desetină de cel mai bun soi de viță de vie în împrejurimile Elenendorfului. 
În 1862 Christopher Forrer fondează prima întreprindere de prelucrare a vinului, care din 
1870, atunci când alături de C. Forrer au început să lucreze cei patru feciori ai săi — Gotlib, 
Christopher II, Friedrich și Heinrich, poartă denumirea „Christopher Forrer și feciorii”.

În 1868 Societatea pe acțiuni condusă de Forrer a deschis prima fabrică de bere, iar în 
1892 — prima fabrică de coniac din Azerbaidjan.

21 Preluat din sursa electronică „Наш Баку. История Баку и бакинцев”. http://www.ourbaku.com/ — [Sursa 
electronică]. — Regim de acces: http://www.ourbaku.com/index.php5/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:For
er_stor.jpg.
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Sursa  14 	 Despre	producerea	furgonetelor	de	către	coloniștii	germani

Cea mai mare răspândire în colonii a avut-o producerea de furgonete. Coloniștii 
fabricau furgonete22 de tip european (acoperite), folosite în transportarea produselor 
agricole, în mod special, al butoaielor. Producerea pe scară largă a furgonetelor s-a în-
registrat în anii 70 ai sec. al 19-lea în timpul războiului ruso-turc (1877–1878). Atunci, 
furgonetele produse de coloniști practic în întregime erau achiziționate de departamen-
tul militar în scopuri militare la prețuri foarte mari. […] În rezultat, mulți coloniști 
germani au acumulat un venit mare. Pe lângă producerea furgonetelor, în coloniile 
germane se dezvoltau și alte meșteșuguri. În afară de ateliere, în colonii erau deschise 
și puncte comerciale — prăvălii, farmacii, dar și stații electrice, mori etc23.

Unitatea 3.  Moștenirea germană în Azerbaidjanul de azi

q

11. Luați cunoștință de sursele din unitatea 3. Imaginați-vă că trebuie să scrieți o pagină 
din manual despre nemții din Azerbaidjan. Selectați O SINGURĂ sursă din unitate, 
care, din punctul dvs. de vedere, cel mai bine caracterizează aportul nemților în 
moștenirea culturală a Azerbaidjanului de azi. Argumentați punctul de vedere.

Sursa     15 	 Biserică	protestantă24	în	Elenendorf	
construită	în	anii	1850.	Fotografie,	înc.	sec.	al	
ХХ-lea25

Sursa     16 	 Despre	dezvoltarea	teatrului	în	
Azerbaidjan

La hotarul secolelor XIX–XX arta teatrală se 
răspândește pe întregul teritoriu al Azerbaidjanului. 
După cum scria Gusein Minasazov (cunoscut publi-
cist și traducător), moscheea, baia și teatrul — iată 
trei locuri unde musulmanii se pot întâlni, vedea 
unul cu altul și-și pot împărtăși interesele comune. 
Primele localuri au în spate sute de ani de existență, 
pe când ultimele sunt creații ale timpurilor de azi”. 
Aceasta demonstrează că într-un timp scurt teatrul 
a devenit foarte popular. Primul spectacol a fost pus 

22 Furgonetă (din fr.) — căruță mare deschisă sau cu o platformă (acoperită) folosită pentru transportul obiectelor 
voluminoase și grele.

23 Судаба Зейналова. Немцы на Кавказе. Баку: Изд-во Mutercim, 2008. — С. 63.
24 Kirha (кirka) — din ger. „biserică”, de obicei erau evidențiate clădirile protestanților, în special ale luteranilor.
25 Preluat din: http://en.wikipedia.org/wiki/Goygol_%28city%29#mediaviewer/File:Kirche_in_Helenendorf.png.
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în scenă la Gandja în 1895. <…> Spectacolele în Gadja aveau loc într-un club con-
struit pe banii întreprinzătorului german Forrer. În anii 90 ai sec. al XIX-lea a fost 
construită o clădire a teatrului26. 

Sursa  17 	 Stradă	în	Elenendorf	(începutul	sec.	XX)27

Sursa  18 	 Despre	particularitățile	arhitecturale	ale	localităților	germane	 
din	Azerbaidjan

În principiu, coloniile se asemănau cu așezările din Germania centrală, aveau o 
planificare exactă: străzile erau paralele, pe marginea drumurilor creșteau platani28 și 
peri; preferință li se dădea copacilor de peri, deoarece în heraldica germană ei simbo-
lizează fertilitate și o atitudine deosebită fată de lucru; străzile aveau trotuare din plăci 
de piatră sau erau asfaltate; în centrul coloniei se afla piața centrală cu o biserică pro-
testantă în stil gotic; pe clopotniță era instalat un ceas; piața era împrejmuită de edificii 
publice — cârmuirea sătească, spital, prăvălii.

Pe ambele părți ale străzilor se ridicau casele coloniștilor cu parcele de pământ 
în așa-numitul stil Allemagne29”; fiecare casă avea un număr și era cu fațada spre drum. 
Casele aveau unul sau două nivele și prezentau „o construcție complexă”: casa de locuit 
și construcțiile gospodărești erau sub un acoperiș cu beciurile de vin, iar în pod se uscau și 
se păstrau fructele; în partea de locuit se găseau câteva odăi și două balcoane: unul dădea 
în stradă, altul în curte. Casele erau acoperite cu oale, pe din afară pereții erau vopsiți, de 
obicei, în albastru deschis. Lângă fiecare casă creștea o livadă și o grădină. Pe stradă, în 
fața casei, erau sădiți pomi fructiferi și copaci decorativi30.

26 П. Керимзаде. Из истории меценацтва города Гянджи. — [Sursa electronică]. — Regim de acces: http://static.bsu.
az/w8/Xeberler%20Jurnali/Humanitar%202009%204/117–123.pdf. — С. 120.

27 Preluat din: % http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Street_in_Helenendorf.png.
28 Platani — soi de copac.
29 Din fr. –Allemagne. Aici — stil german.
30 Рауф Гусейн-заде. Немцы Азербайджана. — [Sursa electronică]. Координационный совет азербайджанской мо-

лодежи. Раздел Публикации. cтр. 5. — Regim de acces: http://www.ksam.org/index.php?mtype=news1&mid=413. 
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Sursa  19 	 Despre	aportul	nemților	în	știința	și	cultura	Azerbaidjanului

Nemții au avut un aport considerabil în dezvoltarea științei și culturii Azerbaidjanului. 
Așa, în sec. al XIX-lea arheologii germani au pus bazele cercetărilor și a științei arheo-
logice în țara noastră. Mulți ani a dedicat arheologiei și etnografiei Azerbaidjanului Ia. 
Gummel, care a publicat un șir de articole și a fondat cunoscutul Muzeu al ținutului na-
tal din Hanlar. Merite importante le-a avut și V. Abih — academician al AȘ din Rusia, 
„părintele geologiei Caucazului și a Mării Caspice”. În sec. al XIX-lea el a jucat un 
rol important în crearea științei petroliero-geologice din Azerbaidjan. E.I. Eichwald — 
membru corespondent al AȘ din Rusia, a cercetat fântânile petroliere din Apșeron31; 
Heinrich Friedrich Emil Lenz — fizician, tehnician electric a studiat în anii 1830 cauzele 
schimbării nivelului apei în Marea Caspică.

Este vizibil rolul nemților în crearea lucrărilor de arhitectură ale orașului Baku din pe-
rioada capitalistă. Cel mai cunoscut dintre arhitecții germani care a activat în Azerbaidjan 
este considerat Nikolaus Von Der Nonne (1832–1916) — arhitect al orașului Baku, ingi-
ner militar. În anii 1889 — 1902, aflându-se la conducerea orașului, a fost preocupat de 
planificarea cartierelor istorice, de arhitectura multor clădiri din Baku32.

Sursa  20 	 Vilă	din	orașul	Baku,	ridicată	la	sfârșitul	sec.	al	XIX-lea	după	proiectul	
arhitectului	german	Nikolaus	Von	Der	Nonne,	la	comanda	cunoscutului	
petrolist	Debur

31 Denumirea peninsulei de pe coasta de vest a Mării Caspice, teritoriul Azerbaidjanului, bogată în resurse de petrol.
32 Азербайджанский конгресс. Еженедельная общественно — политическая газета. Выпуск № 29 (325) 23 августа 

2013. — [Sursa electronică]. — Regim de acces: http://azcongress.info/stati-2013/186-vypusk-29-325-23-avgusta-
2013-goda/9329-nemetskie-pereselentsy-v-azerbajdzhane.
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Sursa  21 	 Biserică	protestantă	din	Baku,	construită	după	proiectul	 
arhitectului	Adolf	Eichler.	189833

q Discuție finală

 De ce informație mai aveți nevoie pentru a răspunde complet la întrebarea-cheie a 
temei? 

 Formulați două-trei întrebări pentru un interviu imaginar cu coloniștii germani despre 
viața lor din Azerbaidjan în sec. al XIX-lea — înc. sec. XX.

33 Autorul fotografiilor 20–21 este G. Аbidi.
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Dialogul	culturilor	 
şi	patrimoniul	cultural

 X Cum este reprezentată în patrimoniul cultural mondial  
interacţiunea diferitor culturi?

Unitatea 1. Lista patrimoniului mondial UNESCO 

q

1. Stabiliți tipul obiectivelor pe care UNESCO le-a inclus în lista patrimoniului cultural 
mondial (sursa 1).

2. Ce factor este determinant pentru includerea în această listă a unui sau altui obiectiv 
cultural?

3. Cum înțelegeți îmbinarea de cuvinte „valoare de importanță universală”?

Sursa  1 	 Din	Convenția	UNESCO	privind	protecția	Patrimoniului	Mondial	 
Cultural	și	Natural1

În Convenția dată sub termenul de „patrimoniu cultural” se au în vedere:
monumente: opere de arhitectură, sculptură și pictură monumentală, elemente sau 

structuri cu caracter arheologic, inscripții, peșteri și grupuri de elemente cu o valoare 
de importanță universală din punct de vedere al istoriei, artei sau științei; 

ansambluri: grupuri izolate sau compacte de construcții de arhitectură, ale căror 
unitate sau legătură cu peisajul reprezintă o valoare de importanță universală din punct 
de vedere al istoriei, artei sau științei; 

locuri remarcabile: opere create de om sau creații comune ale omului și naturii, zo-
nele ce includ locuri remarcabile care au o valoare de importanță universală din punct 
de vedere al istoriei, esteticii, etnologiei și antropologiei2.

q

4. Studiați sursele 2–7 care reprezintă obiective incluse în lista Patrimoniului Mondial 
UNESCO sau candidează pentru includerea în această listă. Presupuneți, de ce 
aceste monumente sunt incluse în listă? 

1 Convenția UNESCO adoptată în 1972, semnată și ratificată de peste 150 de țări. 
2 Web-site UNESCO. — Regim de acces: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/heritage.shtml.
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Sursa  2 	 Azerbaidjan:	colecție	unică	din	șase	mii	de	picturi	rupestre	din	Gobustan,  
care demonstrează existența timp de patru milenii a artei rupestre între paleolitic 
și evul mediu3.

Sursa  3 	 Armenia:	biserici	și	morminte	vechi	de	la	mănăstirea	din	Geghard,  
unele fiind săpate direct în stânci, opere de artă ale arhitecturii armenești 
medievale4.

3 Fotografie de Alexandr Wilhelm. Se publică cu permisiunea autorului. — Regim de acces: https://www.flickr.com/
photos/theotocopuli/6934539708/sizes/o/.

4 Fotografie de Oleg Sidorenco. Se publică cu permisiunea autorului. — Regim de acces: https://www.flickr.com/photos/
oksidor/8176194313.
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Sursa  4 	 Georgia:	Soborul	catedralei	Svetitshoveli	(începutul	sec.	XI),	din	Mtskheta,	
fosta capitală a Georgiei. Reprezintă un model remarcabil de arhitectură 
religioasă medievală din Caucaz5.

 

 
 
 
 

Sursa  5 	 Moldova:	Ruinele	unei	băi	tătăreşti.	Complexul	istorico-arheologic	Orheiul	
Vechi — candidat în lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Pe teritoriul Orheiului 
Vechi era situată cetatea geto-dacă6 (sec. VI–I î. Hr.), așezarea Hoardei de Aur 
(a doua jum. a sec. XIV), biserici creștine în stânci (din sec. XIV) și orașul 
moldovenesc Orhei (sec. XV–XVII). În fotografie — ruinele băii tătărești7.

5 Fotografie de Kristian Kaldura. Se publică cu permisiunea autorului. — Regim de acces: https://www.flickr.com/
photos/kaldur/2714160006.

6 Geţi şi daci — triburi de origine tracică. Geţii trăiau în văile din sud-estul munţilor Carpaţi, iar dacii în Transilvania.
7 Fotografie de Vaganych — Regim de acces: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%

8B%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B9#mediaviewer/File:Remains_of_the_tatar_bath.jpg.
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Sursa  6 	 Ucraina:	Catedrala	Sf.	Sofia	și construcțiile monastice, ansamblu de arhitectură 
din sec. XI–XVIII8

Sursa  7 	 Ucraina:	Lavra	Pecerska	din	Kiev	— una dintre primele mănăstiri din Rusia 
Kieveană, fondată în 10519

8 Regim de acces: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2)#
mediaviewer/File:Kij%C3%B3w_—_Sob%C3%B3r_M%C4%85dro%C5%9Bci_Bo%C5%BCej_01.jpg.

9 Regim de acces: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B
5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D
0%B0#mediaviewer/File:Lavra_panorama-kijev.jpg.
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Unitatea 2. Dialogul culturilor în patrimoniul cultural al Ucrainei  
şi al ţărilor din regiunea Mării Negre 

q Sarcini pentru lucrul în grup:

5. Imaginaţi-vă că va trebui să participați la un concurs de selectare a materialelor pentru 
expoziția „Dialogul culturilor și patrimoniul cultural”. Studiați sursele 8–25 și întrebările 
la ele. Selectați trei obiective din patrimoniul național care, după părerea dvs., vor 
demonstra într-un mod elocvent interdependența diferitor culturi. La analiza surselor, 
determinați aspectele și nivelul interdependenței culturale pe care îl demonstrează un 
obiect sau altul.

 Puteți folosi, de asemenea, pentru expoziție monumentele expuse în sursele 2–7. 
Dacă este posibil, studiați materiale suplimentare despre aceste obiective culturale. 

 Pentru prezentarea proiectului veți avea 5 minute.
 La susținerea publică argumentați:
 – denumirea standului;
 – principiile de selectare ale obiectivelor.

Sursa   8 	 Miturile	armenești

Rădăcinile mitologiei armenești se trag de la miturile și credințele triburilor care au 
populat podișul Armean și au luat parte la formarea poporului armean. Motivul luptei 
înverșunate între urumi10 și Asiria, iar din sec. IX — între Urartu și Asiria, în varianta 
prelucrată, a stat la baza multor mituri vechi armenești. Mitologia armeană se formează 
sub influența masivă a culturii iraniene (multe zeități din panteonul11 armenesc sunt 
de origine iraniană), a imaginilor mitologice semite12. În epoca elenă (sec. III–I î.Hr.) 
zeitățile vechi armene se identificau cu zeii antici. După acceptarea oficială de către 
Armenia a creștinismului (anul 301), apar subiecte noi, iar vechile mituri se supun unor 
transformări: personajele biblice preiau funcțiile vechilor divinități și spirite armenești. 
La sfârșitul evului mediu o influență parțială le-au avut imaginile popoarelor musul-
mane vecine13.

q

6. Cum este reflectată interdependența culturilor în miturile armenești (sursa 8.)?
7. Ce lucruri din sursele 9–14 ne demonstrează interdependența culturală în procesul 

creării și păstrării Soborului armenesc și bisericii Sf. Parascheva de vineri din Lvov?

10 Urumii — strămoșii poporului armean.
11 Panteon — aici: grup de zeități care aparțin unei religii sau mitologii.
12 Semiți — grup de popoare apropiate după limbă (grupul de limbi semite), care populează și au populat Africa de Nord 

și de Est și Asia de sud-vest. Din acest grup fac parte vechii babiloneni, asirieni, iudei etc., la fel ca și arabii, sirienii, 
evreii, etiopienii de azi. 

13 În baza materialelor din „Энциклопедия мифологии”. — Regim de acces: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_myphol-
ogy/1644/%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%AF%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF.
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Sursa     9  14   
Biserică	armenească	 
din		Lvov	 

Sursa  10 	Despre	biserica	armenească	din	Lvov

Biserica Armenească este unul dintre cele mai vechi locașe din Lvov (sec. XIV). În 
curtea bisericii se află cimitirul armenesc cu pietre funerare vechi (sec. XVI–XVII) și o 
capelă din lemn „Golgota” (sec. XVIII). Istoria bisericii armenești din Lvov începe în 
sec. al XIV-lea; a apărut cartierul armenesc și strada Armenească. Iar în a doua jumătate 
a sec. al XIV-lea (1363–1370) a fost construită biserica Adormirii Maicii Domnului. 
Armenii jucau un rol important în viața orașului Lvov. Ei erau meșteșugari iscușiți și 
cunoscuţi comercianți. Lvovul era pentru ei un oraș profitabil, deoarece se afla la in-
tersecția a două civilizații și avea un număr considerabil de drumuri comerciale de la 
vest spre est și de la nord spre sud. Lvovul a devenit un centru eparhial15 al armenilor 
din Rusia și Valahia (România) încă în sec. al XIV-lea, iar biserica Adormirii Maicii 
Domnului a devenit catedrală16.

14 Fotografiile 9, 11, 13 sunt realizate de O. Pedan-Slepuhina.
15 Adică oraș în care se află reședința episcopului, centru religios.
16 Маленков Роман. Вірменський спадок у Львові. Собор Успіння Богородиці. — [Sursă electronică] „Україна Ін-

когніта”. — Regim de acces: http://ukrainaincognita.com/khramy/virmenskyi-spadok-u-lvovi-sobor-uspinnya-bogorodytsi. 
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Sursa  11 	 Fresca	lui	Ian	Henrik	Rosen.	Înmormântarea	sf.	Odilon,	 
Catedrala	Armenească,	Lvov

Sursa  12 	 Despre	fresca	din	Catedrala	Armenească	din	Lvov

În anul 1925 arhiepiscopul armean din Lvov Joseph Teodorovici începe recon-
strucția capitală a Catedralei Armenești și îl invită pentru realizarea picturilor pe Ian 
Henrik Rosen17. 

Realizând proiectul de pictură a interiorului catedralei și a vitraliilor, Rosen a mers 
pe calea îmbinării tradițiilor armenești și a celor bizantine cu direcțiile vest-europene 
ale artei contemporane. Este interesant faptul că inscripțiile de pe fresce sunt în limba 
poloneză. 

Pe fresca „Înmormântarea Sf. Odilon” (vezi sursa 11) este scris un catren al po-
etei poloneze Kazimira Illiakovici: „O, sfinte Odilon, patronul sufletelor moarte, noi, 
morții, urmăm sicriul tău”. Pictorul a reușit să reprezinte sufletele celor morți sub chi-
pul unor siluete semitransparente, care țin în mâni lumânări. Astăzi în catedrală are 
loc restaurarea frescelor de către restauratorul operelor de artă de la Academia de arte 
din Varșovia Ioanna Cernihovskiai împreună cu conferențiarul catedrei de restaurare a 
operelor de artă a Academiei naționale de artă din Lvov Iurii Ostrovskii. Lucrările de 
restaurare sunt finanțate de către Ministerul Culturii din Polonia18. 

17 Ian Henrik Rosen — pictor dintr-o familie de evrei înstăriți din Varșovia, care a primit catolicismul.
18 În baza materialului: Реставрацію Вірменської церкви планують закінчити до 2012 року. Finisarea lucrărilor de 

restaurare a catedralei era prevăzută pentru anul 2012. — [Sursă electronică] — Вголос. Новини Львова. — Regim 
de acces: http://vgolos.com.ua/zhyttya/news/679.html.
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Sursa  13 	Biserica	Sf.	Parascheva	de	vineri	din	Lvov	 
Fotografie de O. Pedan-Slepuhina

Sursa     14 			Despre	biserica	Sf.	Parascheva	de	vineri	din	Lvov	

Biserica Sfintei Parascheva de vineri 
de pe strada Bogdan Hmelnițki face parte 
din locașurile de apărare, despre ce ne 
vorbesc portițele din pereți. Conform cer-
cetărilor arheologice din anii 1977–1978, 
clădirea inițială în stil roman a fost ridicată 
în perioada de la sf. sec. al XIII — prima 
jumătate a sec. XIV. A fost reconstruită în 
anul 1623 după un incendiu. Pe parapetul 
galeriei19 este instalată o placă comemo-
rativă care indică data încheierii lucrărilor 
de restaurare — 15 august 1644. Este îm-
podobită cu stema Moldovei și inițialele 
domnitorului Vasile Lupu care, posibil, a 
făcut donații pentru restaurarea bisericii. 
În arhitectura bisericii se observă tradițiile 
moldovenești de construcție cu elemente 
gotice și baroc. În interior cupola și pereții 
sunt împodobite cu fresce de la sf. secolului 
XVIII, care aparțin lui Luca Dolinski20. S-a 
păstrat, de asemenea, un iconostas unic cu 
încrustări valoroase în lemn, poleite cu aur 
și pictură de șevalet21 din prima jumătate a 
sec. al ХVІ-lea22.

q

8. Găsiți pe hartă (sursa 15) locurile de amplasare ale edificiilor de cult.
9. Găsiți în sursa 16 imaginile acestor edificii de cult. Căror religii și culturi aparțin? 
10. De ce locașurile sfinte ale diferitor comunități sunt situate într-o zonă a orașului? 

Presupuneți, ce unea în trecut toate comunitățile din Eupatoria? 

19 Galerie — un spațiu deschis în partea de sus a clădirii sau balcon din biserică (de obicei, la nivelul etajului 2).  
Parapet — un perete nu prea înalt care mărginește acoperișul clădirilor, teraselor, balcoanelor, falezelor, podurilor etc. 

20 Luca Dolinski — pictor-monumentalist ucrainean, pictor de icoane, absolventul Academiei de Arte plastice din Viena.
21 Pictură de șevalet — gen de pictură care, spre deosebire de cea monumentală, nu este legată de arhitectură, are un 

caracter individual și se percepe independent de mediu. În sens direct — pictură realizată pe șevalet.
22 În baza materialului: Церковь Святой Параскевы Пятницы. — [Sursă electronică] — Мандрівка Україною. — Regim 

de acces: http://travelua.com.ua/lvivshhina/lviv-lvivshhina/vul-bogdana–Xmelnickogo/cerkva-svyato%D1%97–
paraskevi-pyatnici.html.
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Sursa  15 	Harta	centrului	orașului	Eupatoria	(Republica	Autonomă	Crimeea,	Ucraina)23

 

Sursa  16 	 	„Micul	Ierusalim”	al	Eupatoriei

În centrul Eupatoriei se află în apropiere 
una de alta biserici ale diferitor confesiuni. De 
aceea această parte a orașului se numește „micul 
Ierusalim”24. 

Moscheia Djuma-Djami (Moscheia de vi-
neri)25, a fost construită de renumitul arhitect și 
inginer turc Hodja Sinan26 la comanda hanului 
din Crimeea Devlet-Ghirei I în 1552. În această 
moschee toți hanii Crimeii primeau de la sulta-
nul turc firmane — dreptul de a conduce Hanatul 
Crimeii. De aceea a doua denumire a moscheii 
este — Han — Djami (moscheea hanului). 

23 În cadrul granițelor recunoscute pe plan internațional conform rezoluţiei 68/262 (adoptate de Adunarea Generală ONU 
din 27 martie 2014)

24 Ierusalimul este centrul celor trei religii mondiale — iudaismul, creștinismul și islamul.
25 Fotografie de A.  Savin. — Regim de acces: https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E6%F3%EC%E0–%C4%E6%E0% 

EC%E8_(%C5%E2%EF%E0%F2%EE%F0%E8%FF)#mediaviewer/File:Eupatoria_04–14_img12_Juma_Jami_
Mosque.jpg.

26 Hodja Sinan (1489–1588) — unul dintre cei mai cunoscuți arhitecți și ingineri otomani. Fiind principalul arhitect și 
inginer otoman, organiza activități de construcție pe lângă sultanul Suleiman I Mărețul și predecesorii săi. Conducea 
construcția de moschei, de școli primare musulmane (mekteb), apeducte, dar și fortificații, poduri și treceri pentru 
campaniile militare ale sultanului. A proiectat renumita moschee Suleimanie din Istanbul și Moscheea Selimie din 
Edirne.

Prin cifre sunt indicate:

1. Moscheia Djuma-Djami (Moscheia de vineri)
2. Biserica Armenească Surb-Nikogaios
3. Sinagoga Еghia-Kapai (Meșteșugărească) 
4. Catedrala Sfântului Nicolai
5. Biserica Sfântului Proroc Ilie
6. Kenase - casele de rugăciuni ale karaimilor
7. Tekie - mănăstire musulmană a călugărilor 
săraci
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Biserica Armenească Surb-Nikogaioas27 
a fost fondată în 1817 pe banii comunității 
armene. În timpul războiului din Crimeea, în 
biserică a fost dislocată o garnizoană fran-
ceză, unii soldați au considerat necesar să-și 
imortalizeze șederea în acest locaș și și-au 
scris cu baionetele numele pe fațada biseri-
cii. Aceste inscripții pot fi văzute până azi. 
Clar se citește data — 1855, la fel și unele 
prenume Charle, Richar, Filippe.

Sinagoga (casa de rugăciuni evreiască) 
Еghia-Kapai28 cunoscută și sub denumirea de 
Meșteșugărească, deoarece a fost construită în 
anul 1912 pe banii meșteșugarilor care locuiau 
în cartierele din apropiere. Clădirea a fost ridi-
cată în formă de bazilică29 după proiectul arhi-
tectului orașului A. Henrik. Aranjarea pietrelor 
de pe fațada centrală de est, alternarea rându-
rilor late și înguste copiază constricția pereți-
lor bisericii de la Ierusalim. În prezent biserica 
aparține comunității religioase a iudaismului 
progresiv. 

Biserica creștină Sf. Nicolai30 este construită în stil 
bizantin în anii 1893–1899 după proiectul arhitectului 
A.O. Bernardazzi31. Prima biserică care se afla pe locul bi-
sericii Sf. Nicolai a fost ridicată încă de greci în sec. XVIII 
și sfințită în numele Sfântului Nicolae făcătorul de minuni, 
protectorul marinarilor și comercianților.

27 Fotografie de Iaroslav Kocerghin. Se publică cu permisiunea autorului. — Regim de acces: https://www.flickr.com/
photos/kochergin/9418656504/.

28 Fotografie: http://www.kalamit.info/uploads/images-news/2012/09/20-sinagoga–1.jpg
29 Bazilică — clădire înaltă de formă dreptunghiulară, împărțită înăuntru de coloane sau stâlpi în câteva părți cu acoperișuri 

separate. Partea de mijloc centrală este, de obicei, mai înaltă decât cele din părți, în așa fel, partea de sus a pereților ei 
cu ferestre se ridică deasupra acoperișurilor celor din părți.

30 Fotografie de A Veliciko. Se publică cu permisiunea autorului. — Regim de acces: https://www.flickr.com/
photos/91428320@N04/13951754248.

31 Alexandr Osipovici (Iosifovici) Bernardazzi (1831–1907) — arhitect rus de origine elvețiană, în calitatea sa de arhitect 
al Odessei a construit multe clădiri administrative în Odessa și Chișinău.
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Biserica Sfântului proroc Ilie construită pe banii co-
munității grecești din Eupatoria într-un stil greco-bizan-
tin în anul 1911. După revoluție, biserica a funcționat 
mult timp, deoarece enoriașii erau cetățeni ai Greciei. 
Însă în anul 1936 biserica a fost închisă, clopotnița a 
fost distrusă și de pe la sfârșitul anilor 50 aici au deschis 
o sală de sport. În prezent, clopotnița și biserica sunt 
reconstruite totalmente.

Casele de rugăciuni ale karai-
milor32. Construcția complexului 
a început în 1803 după proiectul 
fraților Babovici33 în locul primei 
biserici a karaimilor din Eupatoria, 
iar imaginea arhitecturală a ansam-
blului s-a format în perioada primei 
jumătăți a secolului XIX. În con-
tinuare, complexul a fost de mai 
multe ori reconstruit, pentru ca să ajungă până în zilele noastre schimbat, dar la fel 
de măreț. Kenesa mică era prevăzută pentru rugăciunile din zilele obișnuite, iar cea 
mare — pentru rugăciunile de sărbători. Porțile din fontă și grilajul ajurat duc într-o 
curte acoperită cu viță de vie care are, după cum spun bătrânii, mai mult de 200 de 
ani. În perioada sovietică în încăperile kenesa a fost inaugurată expoziția Muzeului 
ținutului natal.

Теkie34 — mănăstire musul-
mană a călugărilor săraci, sec. 
ХV–XVII. După 300 de ani de 
existență, în 1924 a fost închisă 
și până nu demult a fost folosită 
ca depozit al Flotei Mării Negre. 
Clădirea tеkie şi a şcolii, în gene-
ral, s-au păstrat, pe când despre 
moscheea din sec. XVII ne aduc 
aminte acum doar pereții și rămă-
șițele moscheii surpate din partea 

32 Karaimi — băștinașii Crimeii, de origine turcică, care au primit karaimismul — o variantă a iudaismului.
33 Babakai Solomonovici Babovici — negustor din Eupatoria, din 1834 până în 1837 a ocupat postul de primar al 

orașului. După moartea fratelui său mai mare, Sima Babovici, Babakai Babovici a ocupat postul de gaham (conducător 
spiritual al karaimilor). Frații Babovici sunt cunoscuți pentru activitățile lor de binefacere. Pe banii lor au fost editate 
operele karaimului Isaak ben Șelomo și „Șeș Knafaim” („Шестокрыл”) — îndrumar pentru determinarea matematică 
a mișcării lunii și soarelui, scris în 1365 de către matematicianul și astronomul evreu Immanuil ben Yakob Bonfis. 

34 Fotografie din Eugenmakh. — Regim de acces: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:0338–Tekie_Dervish.jpg?uselang=ru.
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de est a pereților. În anul 2000 complexul monastic a fost reîntors comunității religi-
oase, mai târziu în clădirea moscheii a fost deschis muzeul etnografic al tătarilor din 
Crimeea35. 

q

11. Determinați sub ce idee sunt unite sursele 17–20?
12. Analizați sursele 17–20. De ce monumentele unor personalități din domeniul culturii 

sunt ridicate în afara hotarelor țării de baștină?
13. Studiaţi imaginile, inscripţiile de pe moneda jubiliară Guramişvili (sursa 19).  

Ce simbolizează aceste două ornamente naţionale — georgian şi ucrainean?

Sursa   17 	Muzeul	lui	David	Guramișvili	 
din	Mirgorod	(Ucraina)

Muzeul memorial de literatură David 
Guramişvili ne povesteşte despre viaţa şi ac-
tivitatea unuia dintre cei mai de vază poeţi 
georgieni din sec. al XVIII-lea. Poetul clasic al 
literaturii georgiene care a trăit la Mirgorod ul-
timii 32 de ani din viaţa sa, scria despre proble-
mele actuale ale Georgiei, Ucrainei şi, evident, 
ale Mirgorodului. Pe pământurile ucrainene 
Guramişvili a creat cele mai cunoscute opere 
ale sale: în multe dintre ele peisajele georgiene 
şi ucrainene se contopesc, alternează poezii 
inspirate din motivele cântecelor ucrainene şi 
ruse. Foarte multe poezii au fost traduse în lim-
bile rusă şi ucraineană. Guramişvili se stinge 
din viaţă în 1792 şi este înmormântat în biserica 
Înălţării din Mirgorod. În muzeu sunt expuse 
lucrările poetului şi cărţi consacrate lui, expo-
nate din viaţa cotidiană georgiană şi ucraineană 
din secolele trecute, modele de arme din sec. al 
XVIII-lea, opere de artă plastică şi decorativă, 
lucrări ale meşteşugarilor băştinaşi, suvenire 
georgiene ş.a36. 

35 În baza materialelor din sursele electronice „Святыни Евпатории” (http://berta.crimea.ua/svatyni.html) și „Полуо-
стров сокровищ” (http://poluostrov-krym.com/).

36 [Sursă electronică]. — Regim de acces: http://galleryua.com/photo/dostoprimechatelnosti/1002131-Muzej-
Guramishvili.

36 [Sursă electronică]. — Regim de acces: https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E8%F0%E3%EE%F0%EE%E4#mediav
iewer/File:Guramishvili_Myrhorod.JPG.

Sursa   18 	Monumentul	lui	David	
Guramişvili	de	lângă	muzeul	memorial	
de	literatură	din	Mirgorod	 
Autori — A. Nimenko, M. Obeziuk, 
arhitect — V. Jigulin. Instalat în anul 
196936
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Sursa  19  Moneda	jubiliară	din	Ucraina,	consacrată	jubileului	de	300	de	ani	din  
ziua	naşterii	lui	David	Guramişvivli.	Autorii schiţelor — V. Taran, A. Haruk, 
S. Haruk; autorul modelului — V. Atamanciuk38

Sursa     21 				Biblioteca	Samed	Vurgun	din	Kiev

Biblioteca, deschisă în anul 1974 în Kiev, imor-
talizează numele cunoscutului poet azer Samed 
Vurgun. Printre numeroasele opere ale poetului, 
articole de critică literară şi expuneri pe marginea 
activităţii scriitorilor din republicile sovietice un 
loc aparte le revine lucrărilor cansacrate Ucrainei, 
poporului ucrainean, eroilor ţării, literaturii, poe-
ziei. Pe parcursul multor ani biblioteca colaborează 
fructuos cu Ambasada Republicii Azerbaidjan din 
Ucraina, cu Congresul azerilor din Ucraina. În le-
gătură cu jubileul de 100 de ani din ziua naşterii 
lui Samed Vurgun lângă bibliotecă a fost inaugurat 
un monument consacrat poetului. Biblioteca îi re-
uneşte pe mulţi azeri care s-au stabilit cu traiul în 
Kiev, în Ucraina, deoarece anume aici ei pot găsi 
o carte în limba maternă, aici au loc întâlnirile cu 
reprezentanţii literaturii şi culturii ucrainene, cu 
pământenii. Colectivul bibliotecii acordă ajutorul 
necesar în organizarea şi desfăşurarea sărbătorilor 
naţionale azere. Biblioteca numără peste 40 de mii 
de exemplare de cărţi în limbile ucraineană, rusă 
şi azeră. De o valoare incontestabilă sunt lucrările 
scrise de Samed Vurgun39.

37 
38 [Sursă electronică]. Top World Coins. — Regim de acces: http://cis-coins.com/coins-catalog/ukraine/5563- 

ukraine-2005-2-hryvnias-%23300-years-to-david-guramishvili%23-sunc-coin.
39 În baza materialelor oferite de Galina Kislaia, directoarea bibliotecii Samed Vurgun. — Regim de acces: http://ocls.

kyivlibs.org.ua/vurgun/_ru-golovna_.

Sursa  20 	 Monumentul	poetului	azer	
Samed	Vungun	în	faţa	bibliotecii	
cu	acelaşi	nume	din	Kiev.	Autor — 
sculptorul azer Siefaddin Ciurbanov. 
Inaugurat în anul 2006.  
Fotografie O. Kovalevskaia.
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Sursa  22 	 Începutul	erei	lui	Serghei	Paradjanov

În anul 1964 pe ecranele cinematografelor a fost proiectat filmul „Umbrele pre-
decesorilor daţi uitării”40. Aceasta a fost nu doar o capodoperă. Acesta a fost începutul 
unei noi ere în artă — era Paradjanov. 

Este greu de conceput cum un armean, cu numele adevărat de Paradjanean, a fost în 
stare să proslăvească cultura huţulilor aşa, cum n-a făcut-o niciun regizor ucrainean41.

Sursa  23 	 Fragment	dintr-un	articol	de	ziar,	iulie	2013

La Festivalul cinematografic din Odessa a avut loc premiera republicană a filmului 
„Paradjanov”. Unul dintre cele mai frumoase episoade din film a fost cel legat de filma-
rea peliculei „Umbrele predecesorilor daţi uitării”: a fost prezentat lucrul regizorului 
cu actorii pe platoul de filmare, premiera filmului în momentul când sala, în picioare, 
îl aplaudă pe Paradjanov. 

Pentru acest film42 regizorul a fost însă învinuit de naţionalism. Paradjanov vor-
beşte de pe ecran: „Ce fel de naţionalist ucrainean sunt eu? Nu sunt un disident, sunt 
pictor. Sunt bolnav de dragostea faţă de filme, vreau să creez filme, pline de dragoste43.”

q

14. Luaţi cunoştinţă de informaţia din sursa 24 şi din referinţa istorică. De ce sursa 24 are 
importanţă istorică?

15. Ce subiecte din viaţa oraşului Baku filma Mişon?
16. Determinaţi, ce schimbări au avut loc în viaţă culturală a or. Baku la răscrucea  

sec. XIX-XX.
17. Determinaţi care a fost rolul lui Alexandr Mişon în viaţa culturală a oraşului Baku din 

acele timpuri

Sursa     24 					Anunţ	publicitar	 
în	Ziarul	din	Baku

Textul	anunţului:
„Duminică, 2 august 1898, la 

teatrul-circ V.I.Vasiliev-Veatskii, 
fotograful A.M.Mişon, care fil-
mează o colecţie de fotografii în 
mişcare despre Asia Mijlocie şi 
Caucaz pentru Expoziţia mon-
dială din Paris va demonstra o 

singură dată „Cinematograful” modernizat al fraţilor Lumière construit de inginerul 
I. Carpentier. Printre altele vor fi prezentate următoarele tablouri: 1) Incendiu la sonda de 

40 În 2 ani filmul a câştigat peste 30 de distincţii la festivalurile mondiale din 21 de ţări.
41 Din articolul „Тени забытого гения”. [Sursă electronică]. — MyJulia.ru — Regim de acces: http://www.myjulia.ru/

article/354836/.
42 Pentru filmul „Umbrele predecesorilor daţi uitării”.
43 Penzova S. La filmul „Paradjanov” pe spectatori îi treceau fiorii. Интернет-портал радио „Вести” — Regim de acces: 

http://vesti.ua/kultura/9780-v-filme-paradzhanov-pokazan-takim-kakim-ego-znali-blizkie-ljudi.
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petrol Bibi-Aibat. 2) Petrecerea Măriei Sale Emirul din Buhara pe corabia „Marele cneaz 
Alexei”. 3) Dans caucazian. 4) „Am dat” peste o întâmplare haioasă în grădina orăşe-
nească din Baku. Detalii în afiş. Începutul la ora 9 seara”44.

¡¡ Referinţă istorică 

Alexandr Mihailovici Mişon (1858–1921) — fotograf, cineast, ziarist — s-a născut în 
Ucraina. Între 1884–1908 a trăit şi a lucrat în Baku, unde a deschis un atelier de fotogra-
fiat. Mişon a fondat Cercul de fotografiat din Baku, a fost membru-fotograf al Academiei 
Naţionale din Paris. În 1898 Mişon filmează câteva pelicule documentare cu tematică 
locală, prezentate spectatorilor la o şedinţă de cinema organizată special la 2 august al 
aceluiaşi an. Prin Decretul preşedintelui Republicii Azerbaidjan (din 18.12.2000) data de 
2 august este considerată ziua fondării cinematografiei naţionale şi se sărbătoreşte anual 
ca „Ziua cinematografiei naţionale”.

q

18. Ce aspect al interacţiunii interculturale ne demonstrează Arcul geodezic Srtuve?

Sursa  25 	Arcul	geodezic	Struve	—	obiectiv	al	patrimoniului	mondial	UNESCO

Arcul geodezic Struve45 — este o rețea formată din puncte de observație, reprezentate 
prin cuburi de piatră46, care se întind pe o distanţă de 2820 km şi străbat zece state europene, de 
la Hammerfest, Norvegia și până la Marea Neagră. Aceste puncte de observaţie au fost con-
cepute în perioada 1816–1855 de către astronomul Friedrich Georg Wilhelm von Struve (sau 
Vasilii Yacovlevici Struve) care în aşa fel a realizat prima măsurare veridică a unui segment 
lung de meridian al Pământului. Aceasta a ajutat la determinarea mărimii și formei exacte a 
Pământului, a reprezentat un pas important în dezvoltarea științelor planetei şi a ştiinţei topo-
grafice, scop atins printr-un schimb de valori umane și colaborare științifică, prin colaborarea 
între conducătorii din diferite ţări. Arcul original cuprindea 258 de triunghiuri principale cu 
265 de puncte de observație. În prezent, situl UNESCO include 34 dintre punctele originale, 
marcate sub diferite forme: mici găuri forate în piatră, structuri asemănătoare bornelor de ho-
tar, cruci de fier sau monumente construite special pentru a marca punctul din arc47.

q Discuţie finală 

 Cum este reprezentată interacţiunea diferitor culturi în patrimoniul cultural 
mondial?

44 Газета „Каспiй”, 2 august 1898.
45 V. Struve — astronom şi geodez rus de origine germană.
46 Triangulaţie (din lat. triangulatio — acoperire cu triunghiuri) în geodezie — ansamblu de operaţii geodezice care au ca 

scop stabilirea foarte precisă a coordonatelor unui număr de puncte de pe teren, prin intermediul unor triunghiuri ale 
căror vârfuri sunt aceste puncte; reţea de triunghiuri stabilită pe teren, care constituie baza oricărei ridicări topografice.

47 [Sursă electronică]. UNESCO World heritage Centre — http://whc.unesco.org/ — Regim de acces: http://whc.unesco.
org/en/list/1187/gallery/. 
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(prin exemplul realizărilor poporului armean)

 X În ce mod cultura națională îmbogățește patrimoniul  
cultural mondial?

q

1. Cunoașteți persoana din fotografie (sursa 1)? Cine este el, ce știți despre el?

Sursa  1  1

Unitatea 1. Identitatea și cultura națională

q

2. Cum credeți, poate fi considerat Charles Aznavour armean, dacă s-a născut în Franța, 
într-o familie de emigranți armeni, și toată viața a trăit în afara Armeniei? 

3. Ce, după părerea lui Charles Aznavour (sursa 2), îl face pe el armean? Cum explică 
el apartenența sa Armeniei, deși aceasta „nu este țara lui”, el nu cunoaște limba 
armeană? Cum înțelegeți expresia „sunt armean pentru francezi”? 

1 Charles Aznavour, anul 2010. Fotografie de Christina Checchetto. — Regim de acces: http://bit.ly/1DfAxXM.
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q

4. Cum considerați, creația lui Aznavour este o parte a culturii armene sau mondiale? 
Argumentați răspunsul.

5. Ce rol joacă cultura națională în determinarea de către persoană a identității sale 
(sursele 3, 4)?

6. Ce este comun pentru sursele 2, 3 и 4? 
7. Ați adus pentru expoziția din clasă fotografii și obiecte, ce caracterizează poporul 

armean, cultura lui. Explicați, de ce ați selectat anume aceste fotografii sau obiecte? 
Identificați cuvintele-cheie, ce caracterizează varietatea patrimoniului cultural al 
poporului. 

Sursa  2 		 Din	interviul	cu	Charles	Aznavour

În ce constă formula fericirii dvs.?
— Cred că în ceea că eu niciodată nu m-am uitat în buzunarul străin. Și încă — 

într-o familie trainică, unită. Este un lucru foarte important să ai, eu aș spune, o așa 
familie armeană. Soția mea, ce-i drept, e suedeză, dar familia, totuși, e armeană.

Vă puteți imagina că locuiți în Armenia?
— Nu, eu n-aș putea locui în Armenia. Nu este țara mea. Eu nici n-am trăit acolo, 

nici n-am învățat. Nici nu-mi pot imagina acest lucru. Dar și limba […] eu rău vorbesc 
(spune în rusă) în limba armeană.

Dar ați făcut atâta pentru Armenia! De ce?
— Nu știu, este ceva acolo, înăuntrul meu. […] Posibil, din cauza familiei mele. 

Doar de fapt eu sunt francez. Ce a mai rămas din mine armenesc?! Limba — nu e ar-
meană, arta mea — nu e armeană, studiile sunt franceze. În schimb familia e armeană. 
Noi ne-am născut armeni și vom fi armeni până la moarte.

Ce înseamnă pentru dvs. să fii armean? Să te naști armean?
— Nu doar să te naști armean, mai este ceva. […] Credința. Da, credința, religia. 

Nu sunt un om foarte credincios, dar sunt sigur în necesitatea și folosul credinței noas-
tre, a bisericii. Doar și în trecut, și acum ea, unindu-ne, ne ajută să supraviețuim.

Astăzi, Aznavour este un simbol al Franței, și pentru francezi dvs. sunteți de-al 
lor, sunteți francez […]

— Da, sunt francez, dar pentru francezi sunt și armean2.

Sursa  3 	 Opinia	unui	om	de	știință	despre	cultură

La baza culturii fiecărei națiuni stau orientările ei în viață, formate pe parcursul is-
toriei, tipul de percepere a lumii care, simbolic, reflectă nivelul ei de conștiință. Cultura 
asigură legătura necesară a unității spirituale a națiunii, activizând, astfel, memoria 
istorică a poporului3.

2 Шарль Азнавур. Армения — это не моя страна. — [Sursă electronică]. Армения и мир: http://armandmir.ru . — 
Regim de acces: http://armandmir.ru/?page_id=848.

3 Римма Мирумян. Армянское культурное наследие как механизм самозащиты нации в условиях глобализации. 
[Sursă electronică]. „Наша Среда”: http://www.nashasreda.ru; — Regim de acces: http://nashasreda.ru/armyanskoe-
kulturnoe-nasledie-kak-mexanizm-samozashhity-nacii-v-usloviyax-globalizacii/.
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Sursa  4 	 Opinia	unui	cercetător	despre	necesitatea	cunoașterii	istoriei	și	culturii	
poporului	său

Anume cunoașterea istoriei și culturii poporului său este acea bază care permite 
păstrarea identificării etnice, naționale și personale. Poporul, lipsit de memorie istorică, 
își pierde capacitatea de adaptare la mediul nou, la timp, epocă, și de aceea este sortit 
dispariției4.

Unitatea 2. Exemple de varietate a patrimoniului cultural armean

q

8. Studiați în echipe sursele 5–28 și grupați aceste fotografii și texte după categoriile, 
indicate în tabel. În pătrățelele date, scrieți numărul sursei, conform categoriei.  
Dacă e necesar, scrieți o categorie suplimentară.

Sursa  5 	 Catedrala	din	Ecimiadzin5  

4 Гаюк И. Иллюстрированная энциклопедия армянской культуры в Украине. — Львов: Издательство Афиша, 
2012. — Т. 1. — С. 206.

5 [Sursă electronică] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru. — Regim de acces: https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/9/99/Etchmiadzin_cathedral.jpg.
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Sursa  6 					Covoare	armeneşti6 

Sursa  7 				Duduk	—	 
instrument	muzical	 
armenesc7  

       

      Sursa     8 				Cupă	de	aur	(sec.	II	până	la	era	noastră)8 

6 Armenian rugs at Vernissage market in Yerevan. [Sursă electronică]. — Regim de acces: http://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Armenian_rugs_at_Vernissage_Yerevan.jpg.

7 Duduk made of apricot wood purchased in Yerevan, Armenia 1999. [Sursă electronică] http://commons.wikimedia.
org/wiki. — Regim de acces: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duduk.png.

8 Золотая чаша. — [Sursă electronică] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru. — Regim de acces: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/ru/8/8c/Golden_Bowl_Vanadzor_Armenia.jpg.
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Sursa     9 						Hacikar	—	stelă	din	piatră	 
cu	o	cruce	încrustată9  

Sursa     10 					Manuscris	armean	din	sec.	 
al	XIII	—	XIV10 

Sursa  11 	 Monument	consacrat	alfabetului	armean	şi	lui	Maştoţ,	autorul	alfabetului11  

9 История одного камня. — [Sursă electronică]. — www.budennovsk.org. — Regim de acces: www.budennovsk.
org/?p=40426.

10 Армянская рукопись, Гладзор, XIII–XIV века. Историко-культурный музей-заповедник „Университет Глад-
зорa”. [Sursă electronică] https://ru.wikipedia.org/wiki. — Regim de acces: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A
%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#/media/File:Gladzor_University,_13–14th_century,_village_Vernashen,_
Vayots_Dzor,_Armenia,_10.jpg.

11 [Sursă electronică]. — Regim de acces: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Armenian_
alphabet_001.jpg.
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Sursa  12 				Ceramica	armenească12   Sursa     13 				Lancea	centurionului	Longinus13   

Sursa  14 			Institutul	vechilor	manuscripte	Matenadaran,	or.	Erevan14

12 [Sursă electronică] Msheci-www. msheci.wordpress.com. — Regim de acces: https://msheci.files.wordpress.
com/2011/11/1-41.jpg.

13 [Sursă electronică] www. cyrillitsa.ru. — Regim de acces: http://cyrillitsa.ru/posts/950–10-faktov-o-longine-sotnike.
html.

14 [Sursă electronică] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru. — Regim de acces: https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/f/f0/2014_Erywa%C5%84%2C_Matenadaran_%2818%29.jpg.
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Sursa     15 			Sărbătoarea	
tradiţională	„Vardaton”15 
     
 

 
 

Sursa  16 	 Monumentul	lui	Vardan	Mamikonian16

Sursa  17 		Cununie	în	biserica	apostolică	
armeană17

15 [Sursă electronică] orer.eu/ru. — Regim de acces: www.orer.eu/ru/ավանդական-վարդատոն-թբիլիսիում/.
16 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vartan_Mamikonyan_statue.jpg. 
17 [Sursă electronică] http://miasin.ru. — Regim de acces: http://miasin.ru/files/spiritliberary/venchanie1.jpg.
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Sursa    18 				Timbru	poştal	din	Rusia	„75	de	ani	din	ziua	
naşterii	compozitorului	A.I.	Haciaturian”18

Sursa  19 		Aivazovski	I.K.	Al	nouălea	val.	Anul	185019

Sursa  20 		Despre	valorile	Bisericii	apostolice	armene

Biserica apostolică armeană este una dintre cele mai vechi biserici creştine, care 
are un şir de deosebiri esenţiale în dogmatică şi ritualuri, ce o deosebeşte atât de creş-
tinismul bizantin, cât şi de catolicismul roman. În anul 301, Armenia Mare a devenit 
prima ţară care a adoptat creştinismul ca religie de stat. La bazele învăţămintelor 
bisericii apostolice sunt puse unele cerinţe generale faţă de comportamentul persoa-
nelor în orice societate, normele elementare de morală, care se înscriu în sistemul 
unic de valori creştine. Putem numi, de exemplu, următoarele valori ca: hărnicia, 
înțelepciunea, familia, stima faţă de demnitatea omenească, dragostea faţă de patrie, 

18 [Sursă electronică] Wikimedia Commons — http://commons.wikimedia.org/wiki. — Regim de acces: http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:StampRussia845.jpg.

19 [Sursă electronică] Wikimedia Commons. — Regim de acces: http://commons.wikimedia.org/wiki/File: Hovha nnes_
Aivazovsky_-_The_Ninth_Wave_-_Google_Art_Project.jpg.
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sănătatea, onestitatea, sentimentul de responsabilitate, respectarea legilor, toleranţa 
faţă de punctul de vedere al altor persoane, capacitatea de a ierta greşelile altora şi 
alte adevăruri20. 

Sursa  21 		Despre	ospitalitatea	armenilor

În viața tradițională, respectarea riguroasă a obiceiului ospitalității, pe larg răspân-
dit în Caucaz, era pentru armeni un lucru obligatoriu. „Oaspetele e de la Dumnezeu”, 
se spunea în popor, de aceea fiecare trecător, care bătea la ușă, întotdeauna avea parte 
de acoperiș și mâncare. De un respect deosebit se bucurau oaspeții, veniți de departe. 
Conform etichetei, oaspetele era în centrul atenției familiei și nu era lăsat în singurătate21. 

Sursa  22 		Despre	tradițiile	istorice	ale	familiilor	armenești

În ceea ce privește capul familiei, erau prevăzute anumite norme de etichetă: când 
stăpânul intra în casă, toți se sculau în picioare, indicațiile lui, la fel, erau ascultate 
stând în picioare, în prezența lui era interzis să vorbești cu voce tare și să fumezi; (el) 
primul se așeza la masă, ocupând locul central de lângă vatră, primul se ducea la cul-
care. […] Excepție făcea doar cea mai în vârstă femeie din casă, care se bucura de o 
autoritate mare — stăpâna casei. De obicei, aceasta era soția capului familiei, iar dacă 
ea deceda înaintea soțului, de aceste drepturi se bucura soția următorului, după vârstă, 
bărbat: fratelui sau fiului mai mare22.

Sursa  23 		Opinia	unui	istoric	despre	rolul	armenilor	în	dezvoltarea	meșteșugurilor

Majoritatea cercetătorilor subliniază rolul important pe care l-au avut armenii în 
dezvoltarea meșteșugurilor legate de prelucrarea metalului. De exemplu, arheologul 
englez Vere Gordon Childe demonstrează, că strămoșii armenilor erau unii dintre 
primii care au început să prelucreze metalele. […] Lucrul acesta se referă și la me-
talele prețioase. În colecțiile din muzeele din Ucraina se păstrează multe exemplare 
de lucrări ale giuvaiergiilor armeni, lucrate în aur și argint. O valoare deosebită o au 
bijuteriile vechi care într-o măsură mai amplă întruchipează individualitatea popo-
rului, deoarece au avut o legătură strânsă cu obiceiurile și tradițiile populare în toată 
diversitatea lor23. 

20 Павел Акопян. Армянская апостольская церковь сегодня: проблема сохранения традиционной системы  
христианских ценностей. [Sursă electronică]. — Regim de acces: http://nashasreda.ru/armyanskaya- 
apostolskaya-cerkov-segodnya-problema-soxraneniya-tradicionnoj-sistemy-xristianskix-cennostej/.

21 Традиции армян: Семья. Исторический очерк. — [Sursă electronică]. — Regim de acces: http://www.hayadat.ru/
old/adat/view_armmir.php?id=7.

22 Ibidem.
23 Гаюк И. Иллюстрированная энциклопедия Армянской культуры в Украине. — Львов: Издательство Афиша, 

2012. — Т. 1. — С.247.
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Sursa  24 		Despre	meșteșugarii	armeni	din	Ucraina

Armenii erau cunoscuți prin lucrările de calitate înaltă și valoare artistică, confecți-
onate de meșteșugari. Aceștia ocupau un loc de frunte în multe meserii. Reprezentantul 
unei vechi familii de armeni din Galiția24, Pavel Nikorovici, a fondat în anul 1791 re-
numita fabrică de faianță25 din Glinsk (nu departe de or. Jovkv, regiunea Lviv), consi-
derată centrul producției de ceramică din Galiția. În prima jumătate a sec. al XIX-lea 
un nivel înalt de dezvoltare l-a atins și producerea articolelor de tâmplărie din Lviv: 
mobila confecționată aici se bucura de cerere în toată Austria și cu succes concura cu 
piesele de mobilă vieneze26. 

Sursa  25 		Din	biografia	lui	Aram	Haciaturian

Aram Haciaturian este unul dintre cei mai talentați compozitori, lucrările căruia s-au 
înscris în clasica sec. XX. Numele lui se bucură de o popularitate mare, lucrările sunt 
interpretate în toate țările lumii, atât pe cele mai bune scene teatrale și de concert, cât 
și în cele mai îndepărtate colțuri ale globului, de corifeii artei interpretative. Muzica lui 
Haciaturian poate fi auzită la radio, televiziune, cinema. UNESCO a inclus numele lui 
Haciaturian în lista celor mai renumiți compozitori ai sec. XX, iar în lista celor mai popu-
lare lucrări un loc de frunte îl ocupă „Dansul cu săbiile” din renumitul balet „Gayaneh”. 

Aram Haciaturian s-a născut la 6 iunie 1903 în Kodjori, suburbie a Tiflisului (azi 
Tbilisi) într-o familie de legător de cărți armean.

Cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani din ziua de naștere a compozitorului, anul 2003 a 
fost numit de UNESCO anul lui A. I. Haciaturian27. 

Sursa  26 		Din	biografia	lui	Aivazovski

Ivan Constantinovici Aivazovski s-a născut la 17 iulie 1817 în Feodosia în familia 
unui întreprinzător armean, falimentat mai târziu. 

În tablourile lui Aivazovski, marea apare ca un început al naturii, pictorul reușește 
să transmită frumusețea vitală a stihiei distrugătoare. Unul dintre cele mai cunoscute 
tablouri ale lui Aivazovski este „Al nouălea val”, pictat în anul 1850.

Aivazovski a lăsat o urmă în istorie nu doar ca un pictor talentat, dar și în calitate 
de mecenat. Acumulând un capital mare de pe tablourile care se bucurau de succes, 
Aivazovski cu generozitate a făcut acte de binefacere. Pe banii lui a fost construită 

24 Galiția — regiune istorică din Europa de Est, care corespundea teritoriilor ocupate în prezent de regiunile Ivano-
Frankovsk, Lviv și cea mai mare parte a regiunii Ternopol din Ucraina.

25 Faianță — produs ceramic (sub formă de plăci) cu masa albă, poroasă, acoperită cu smalț, asemănător cu porțelanul, 
fabricat prin ardere.

26 „Иллюстрированная энциклопедия Армянской культуры в Украине” — Ирина Гаюк. [Sursă electronică] http://
aniv.ru. — Regim de acces: http://aniv.ru/archive/24/illjustrirovannaja-entsiklopedija-armjanskoj-kultury-v-ukraine-
irina-gajuk/.

27 Жизнь и творчество. Краткая биография. [Sursă electronică] „Виртуальный музей Арама Хачатуряна”. — Regim 
de acces: http://www.khachaturian.am/rus/biography.htm.
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clădirea Muzeului arheologic din Feodosia, au fost realizate numeroase lucrări de ame-
najare a orașului28.

Sursa  27 		O	revistă	rusească	despre	I.	Aivazovski

Tablourile lui Aivazovski încântă publicul din Petersburg și prezintă un fenomen 
în cea mare măsură remarcabil și demn de respect. În timp ce unele voci spuneau că 
imaginația lui a obosit, că repetă unele teme, pensula maestrului într-adevăr repeta, dar 
cum repeta aceste teme! El picta aceleași valuri, este adevărat, dar cu câtă superioritate 
față cele deja pictate. […] Aivazovski a făcut un pas imens în calea, de la care nu se 
va mai abate. Din peisajist el a devenit un pictor istoric, prin aceasta demonstrând că 
talentul lui s-a maturizat, că el nu face parte din cei care se repetă. […]29… 

Sursa  28 		Din	biografia	lui	Ruben	Mamulian

Rouben Mamoulian (8 octombrie 1897, Tiflis — 4 decembrie 1987, Los Angeles) — 
regizor de teatru și cinema american. Steaua cu numele lui este instalată pe Aleea 
Celebrităților din Hollywood. S-a născut la Tiflis într-o familie de armeni. A lucrat la 
Hollywood de la sfârșitul anilor 1920. În filmele lui au strălucit așa stele ca Marlene 
Dietrich, Greta Garbo, Maurice Chevalier. În anul 1935 el a turnat unul dintre primele 
filme color comerciale de succes — „Becky Sharp”30. 

Unitatea 3. Monumentele și elementele culturale. Armenia în lista 
patrimoniului mondial UNESCO

q

  9. În ce vede savantul specificul culturii armene (sursa 29)? 
10. De ce este important să păstrăm și să ocrotim diversitatea culturală și patrimoniul 

cultural și natural (sursele 30–32)?
11. Ce monumente și elemente culturale din Armenia sunt incluse în lista UNESCO și 

sunt nominalizate pentru includerea în lista patrimoniului mondial (sursa 33)?
12. Ce însemnătate au aceste monumente pentru cultura armeană? De ce ele au valoare 

pentru patrimonial cultural mondial?

28 [Sursă electronică] „Библиотекарь.Ру”. — Regim de acces: http://www.bibliotekar.ru/rusAyvaz/.
29 Искусство Ивана Айвазовского //Отечественные записки. — 1864. — T. 157. — С. 899. Цит. по: [Sursă electronică] 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otechestvennye_zapiski.jpg?uselang=ru.
30 Рубен Мамулян. [Sursă electronică] http://aboutarmenia.ru. — Regim de acces: aboutarmenia.ru/рубен-мамулян/.
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Sursa  29 		Opinia	unui	savant	despre	specificul	culturii	naționale	armene

Culturii naționale armenești îi era caracteristic chiar de la început un sincretism31 
specific, și anume: interacțiunea a două lumi culturale: a Vestului și a Estului. Această 
idee, formulată de gânditorii armeni ai sec. al XIX-lea, a fost pusă de ei la baza concep-
tului de Renaștere culturală a națiunii. 

În secolul următor, al XX-lea, acest gând a fost reflectat în cercetările lui V. 
Briusov32: „Două puteri, două începuturi contrare, încrucișându-se, împletindu-se și 
contopindu-se în ceva nou, unic, direcționau viața Armeniei și formau caracterul po-
porului ei pe parcursul a mii de ani: începutul Estului și începutul Vestului, conștiința 
Europei și conștiința Asiei. Situată la hotarul a două lumi, fiind permanent o arenă de 
confruntări ale popoarelor, implicată de mersul evenimentelor în transformări istorice 
majore, Armenia prin însăși soarta a fost destinată să slujească concilierii a două culturi 
diferite”33. 

Sursa  30 		Caracteristica	culturii	mondiale

Lumea culturii, în care există omenirea, este complexă și variată, de aceea cul-
tura mondială trebuie percepută ca o coexistență egală a culturilor tuturor popoarelor. 
Această coexistență este construită în baza îmbogățirii reciproce a diferitor culturi na-
ționale, inadmisibilității pretenției de a se considera lider din partea unei culturi națio-
nale, recunoașterii culturii general umane mai presus decât a unei din variantele aces-
teia — în baza motivului că ea le unește într-un tot întreg și contribuie la o înțelegere 
reciprocă într-o lume plină de contradicții34. 

Sursa  31 		Din	Declaraţia	Universală	UNESCO	a	Diversităţii	Culturale	(2001)

Articolul 1. Diversitatea culturală ca o bogăție generală a omenirii
Formele culturii se schimbă în timp și spațiu. Această diversitate culturală se 

manifestă în irepetabilitatea și multitudinea de deosebiri, caracteristice grupurilor și 
comunităților, care formează omenirea. Fiind un izvor de schimb, inovație și creație, 
diversitatea culturală este la fel de importantă pentru omenire, ca și diversitatea bio-
logică pentru natura vie. În această ordine de idei, ea este o bogăție generală a ome-
nirii și trebuie să fie acceptată și fixată în interesele generațiilor de azi și viitoare35. 

31 Sincretism — reunire a unor elemente eterogene aparținând unor doctrine filosofice diferite sau unor religii diferite.
32 Valeri Iakovlevici Briusov — poet, prozator, dramaturg, translator, critic literar și istoric.
33 Римма Мирумян. Армянское культурное наследие как механизм самозащиты нации в условиях глобализации. 

[Sursă electronică] „Наша Среда”. — Regim de acces: http://nashasreda.ru/armyanskoe-kulturnoe-nasledie-kak-
mexanizm-samozashhity-nacii-v-usloviyax-globalizacii/.

34 История украинской культуры. Национальная культура — часть мировой культуры. [Sursă electronică] http://
mobile.studbooks.net. — Regim de acces: http://mobile.studbooks.net/56994/kulturologiya/natsionalnaya_kultura_
sostavlyayuschaya_mirovoy_kultury.

35 Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии. Веб-сайт ЮНЕСКО. — Regim de acces: http://
unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687r.pdf#page=78&zoom=auto,–10,396; С. 72–73. Comunicat informa-
țional. — Regim de acces: http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi27_worldheritage_ru.pdf.
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Sursa  32 		Despre	scopul	adoptării	Convenției	despre	ocrotirea	patrimoniului	 
mondial	cultural	și	natural	(1972)

Convenția despre ocrotirea patrimoniului mondial cultural și natural a fost adop-
tată în cadrul Conferinţei Generale a UNESCO în anul 1972. La baza ei a stat ideea că 
pe Pământ sunt locuri care au „o valoare universală de excepție” și în această calitate 
trebuie să constituie o parte din patrimoniul general al omenirii36. 

Sursa  33 		Monumentele	și	elementele	culturale	ale	Armeniei	din	listele	patrimoniului	
mondial	al	UNESCO37 

Lista patrimoniului mondial UNESCO:
w Mănăstirile Haghpat și Sanahin (1996, 2000); 
w Catedrala și bisericile din Etchmiadsin și situl arheologic din Zvartnots (2000); 
w Mănăstirea din Geghard / Gherart de pe râul Azat (2000). 

Pentru includerea în lista patrimoniului mondial UNESCO sunt nominalizate 4 grupuri 
de obiecte:
w Situl arheologic de lângă orașul Dvin și orașul Dvin;
w Bazilica și situl arheologic de la Yererouk;
w Mănăstirile Tatevi și Tatevi Anapat și arialul adiacent al canionului râului  

 Vorotan;
w Mănăstirea Noravank și canionul râului Amaghou.

Elemente de cultură din Armenia, incluse în Lista patrimoniului cultural imaterial al 
umanității UNESCO:
w Muzica instrumentului armean duduk (2005);
w Hacikari, simbolica și arta confecționării lor (2010);
w Eposul armean David Sassoon (2012);
w Lavașul: pregătirea pâinii tradiționale, importanța și manifestările culturale în  

 Armenia (2014).
În registrul UNESCO „Memoria lumii” sunt incluse:
w Institutul vechilor manuscripte Matenadaran (1997);
w Observatorul spectral din Byurakan, fondat de astronomul armean Beniamin  

 Markarian (2011);
w Textele notelor muzicale și muzica pentru filme ale lui Aram Haciaturian (2014). 

q Discuție finală

 În ce mod cultura națională îmbogățește patrimoniul cultural mondial?

36 Comunicat informațional. Ibidem. — Regim de acces: http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi27_world heri - 
tage_ru.pdf.

37 Adaptat după: http://https://ru.wikipedia.org/wiki/.
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 X De ce Seminarul Pedagogic Transcaucazian este  
un simbol al dialogului cultural?

¡¡ Referinţă istorică

În secolul al XIX-lea Caucazul a devenit parte componentă a Imperiului Rus. De 
atunci, popoarele din Caucaz se aflau sub influența politică, economică și culturală ţaristă, 
care avea drept scop principal implicarea rapidă a acestor națiuni și teritorii în viața econo-
mică și socio-culturală a Imperiului Rus. Dezvoltarea industrială și consolidarea relaţiilor 
capitaliste în Imperiul Rus, modernizarea Caucazul de Nord prin dezvoltarea industrială 
a regiunii după reformele desfășurate în Rusia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 
sub conducerea lui Alexandru al II-lea, influența pieţei rusești, migrația masivă a muncii 
şi altele, au dus la schimbări profunde în toate domeniile culturale ale regiunii. 

Cu scopul pregătirii cadrelor pentru satisfacerea nevoilor economiei se simțea nece-
sitatea unei reforme educaționale în Imperiul Rus. De aceea a fost deschis accesul oame-
nilor la învățământul public de masă, se inventau diverse forme de instruire. Pe teritoriul 
Caucazului, de asemenea, au fost deschise multe instituții de învățământ, care ar fi trebuit 
să dezvolte abilităţile necesare pentru a îmbunătăți nivelul de educație al popoarelor din 
Caucaz și, în același timp, de a promova limba rusă și religia creștină printre popoarele 
musulmane.

O importanță deosebită se acorda Seminarului Pedagogic care pregătea cadre pen-
tru școli, deoarece era o lipsă de cadre calificate. În anul 1876 în orașul Gori (Georgia), 
s-a deschis primul Seminar Pedagogic, unde erau pregătiţi învățători pentru școlile din 
Caucazul de Sud. În anul 1878 în acest seminar a existat o filială de pregătire a învăţăto-
rilor în limba armeană, iar în anul 1879 s-a deschis filiala rusă. Tot în anul 1879, în cadrul 
instituţiei s-a deschis o filială aparte în limba azeră (pe atunci se numea tătară). 

În timpul existenței sale, în Seminarul Pedagogic Transcaucazian au fost pregătite 
cadre care ulterior au devenit personalități remarcabile în domeniul educației, culturii și 
artei popoarelor din Georgia, Armenia, Azerbaidjan și Rusia. 

Unitatea 1. Cine învăţa şi ce se învăţa la Seminarul pedagogic?

q

1. Determinaţi, în baza surselor 1–3, cine avea posibilitate să-şi facă studiile la un 
seminar pedagogic?

2. Comparați condițiile de instruire pentru reprezentanții diferitelor națiuni. Cât de diferite 
erau condiţiile de studii? Cum poate fi explicat acest lucru? 

3. Cine a finanțat deschiderea unei filiale azere aparte în cadrul Seminarului? 
Presupuneţi cu ce scop?
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Sursa  1 	 Ziarul	„Ekinchi”1,	anul	1876

[…] În orașul Gori s-a deschis o școală, absolvenții căreia vor deveni învăţători. 
Douăzeci de persoane (georgieni și armeni) vor fi educați în școală din banii publici. 
Ziarul „Caucaz” scria că în școala deschisă vor fi pregătiţi învăţători pentru şcolile 
musulmane, dar vor putea fi instruiți şi copiii musulmanilor în seminarul din Gori, cu 
condiţia că vor acoperi toate costurile din contul lor. Educația anterioară în școlile ju-
dețene și perioada de vârsta între 16 şi 19 ani, sunt criteriile necesare pentru admitere. 
Studiile vor dura trei ani2.

Sursa  2 	 Din	răspunsul	guvernatorului	local3	din	Caucaz,	Marele	Duce	Mihail	
Nikolaevici	Romanov	pentru	Mirza	Fatali	Akhundov	și	Mirza	Hussein	
Gayybzade

[…] Voi doriţi deschiderea unui seminar separat. În proiectul dumneavoastră men-
ţionaţi că seminarul ar trebui înfiinţat în Tiflis (Tbilisi) sau în alt oraș creștin cu popu-
lație azeră. Acest lucru creează unele probleme. Pentru aceasta sunt necesare locuri de 
cazare, o clădire pentru școală, diverse echipamente. Prin urmare, presupunem că atât 
georgienii și armenii, cât şi dumneavoastră doriţi în acest moment să fie deschis un 
seminar în oraşul Gori4.

Sursa  3 	 Despre	dotarea	seminarului

Pentru achiziționarea echipamentului necesar și asigurarea filialei azere a semina-
rului, stabilită prin decretul viceguvernatorului, Camerei de Stat din Tiflis i s-a propus 
să furnizeze 4000 de ruble colectate prin intermediul Zemstvelor5 care să fie dispo-
nibile conducerii şcolii. Camera de Stat susține educația tinerilor azeri şi a aprobat 
această idee. Camera de Stat consideră o chestiune de onoare să raporteze că banii au 
fost alocați din impozitele colectate de Zemstva este pentru a găzdui și a asigura cu 
echipamentul necesar secţia azeră, special creată în cadrul seminarului, în conformitate 
cu decretul guvernatorului din 1 septembrie 1879 în scopul de a pregăti cadrele didac-
tice din mediul rural unde locuiesc compact azeri şi turci. (azeri turci6)7.

1 „Echinchi” (din azeră — „Semănătorul”) — primul ziar azer, editat în Baku în 1875–1877.
2 Ученые записки (отдельное издание). Баку. Издательство АГУ, 1961, — С. 10.
3 Guvernator local — șef oficial al unei unități administrativ-teritoriale mari (în acest caz, regiunea Caucaz).
4 Карадаги (Хан Карадагский), Гасаналиага. И таким временам суждено было сбыться. Баку. Азербайджанская 

Национальная Академия Наук РИО, 2003. — С. 280.
5 Zemstvo — organisme alese la nivel de autoguvernare locală în Imperiul Rus.
6 Turci azeri (tiurci) — populație care locuiește în Azerbaidjan.
7 Шемистан Назирли. Поезд из Гори. Баку, 1998. 
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q

4. Analizaţi sursele 4–7. Cu ce dificultăţi se confrunta conducerea filialei azere a 
Seminarului Pedagogic şi ce probleme avea de soluţionat?

5. Cum credeți, ce rol avea studierea limbii ruse pentru seminariști? De ce era necesară 
studierea acestei limbi pentru viitorii învăţători?

Sursa  4 	 Cum	a	fost	deschisă	secţia	azeră	în	cadrul	Seminarului?

După ce deschiderea filialei azere în cadrul Seminarului a fost realizată, deși cu 
mare dificultate, Alexei Osipovich Cernieaevski8 a fost numit inspectorul secţiei. 
Directorul Seminarului Dmitri Semionov9 l-a invitat şi cu disperare a menţionat că nu-
mărul de solicitări este mic şi deschiderea filialei este sub semnul întrebării. Dar Alexei 
Osipovich nu și-a pierdut speranța și a mers în diverse localităţi, printre care Erevan, 
Nahicivan, Ganja, Shusha, Shamakhi, Derbent și Cuba10, din casă în casă, selectând 
copii pentru a deschide o filială azeră în cadrul seminarului. El explica părinţilor despre 
importanţa educaţiei, îndemnându-i să contribuie la instruirea poporului azer și că ei 
(părinții) nu ar trebui să priveze copiii lor de posibilitatea de a aprinde această lumină. 
El a mers sute de kilometri de drumuri în caretă, tren, iar uneori, chiar pe jos11.

Sursa  5 	 А.	О.	Cernieaevski	despre	limba	de	predare	în	școlile	primare

În timpul nostru, nimeni nu ar putea pune în dezbatere în ce limbă ar trebui să 
fie organizată predarea în şcolile elementare12. Că aceasta ar trebui să fie organizată 
în limba maternă, nu este o axiomă, ci o realitate şi nimeni nu poate pune aceasta la 
îndoială. Dar dacă este așa, tătarii, armenii, georgieni, ruşii etc. au dreptul deplin și 
inalienabil de a învăța în limba maternă, cel puțin în primul an pentru a stăpâni limba 
lor maternă. Dar cum ar trebui de procedat atunci când o jumătate sau o parte a elevi-
lor sunt copii de alte naționalități sau în școală îşi fac studiile reprezentanţi ai diferitor 
popoare: armeni, tătari, ruși, georgieni13?

8 Alexei Osipovich Cernieaevski  — un profesor rus și azer renumit. De la deschiderea în anul 1879 în cadrul Seminarului 
Pedagogic (din Gori) a filialei azere, Cernieaevski devine inspector. Apariţia manualului „Vatan Dili” („Limba 
maternă”), pregătirea cadrelor pedagogice din Azerbaidjan ca Firidun Kocharli Bey, Rashid Bey Efendiyev, Safarali 
Beck Velibekov Mahmoud Bey Makhmudbekov, Suleyman Sani Akhundov, Jalil Mammadguluzadeh, Nariman 
Narimanov și alţi a fost meritul lui Cernieaevski.

9 Dmitry Semionov — profesor și scriitor. A predat geografia și istoria. Este autorul a numeroase lucrări cu privire la 
predarea limbii ruse. În anul 1878 a fost numit director al Seminarului Pedagogic Transcaucazian din Gori. 

10 Nahcivan, Ganja, Shusha, Shamakhi, Cuba și Derbent — orașe în Caucaz la sfârșitul secolului al XIX-lea.
11 Шемистан Назирли. Поезд из Гори. Баку, 1998. 
12 Şcoala elementară — aici: şcoala primară.
13 Черняевский А.О. К вопросу о местных народных школах // Кавказ, 1882. — № 308. 
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Sursa  6 		 Despre	pregătirea	manualului	Limba	azeră	pentru	şcoala	primară

Bazându-se pe principiile didactice ale pedagogului rus K.D.Uşinski14, 
Cernieaevski a alcătuit manualul „Limba maternă”15, care, conform principiului de 
construcție, simplitatea limbajului, vârsta și nivelul de cunoaștere a elevilor era în 
corespundere cu manual „Cuvântul matern” al cărui autor a fost K.D.Uşinski. De 
asemenea, după modelul lui K.D.Uşinski, Cernieaevski a alcătuit şi un Ghid metodo-
logic pentru manualul său.

Un alt model pentru Cernieaevski a servit cunoscutul manual „ABC” al marelui 
scriitor și educator rus Lev Tolstoi. În anul 1881, Tolstoi s-a adresat cu o scrisoare 
deschisă tuturor editorilor, unde a permis traducerea publicaţiilor sale, fără un acord 
prealabil. Deja în anul 1882, un remarcabil profesor, scriitor și etnograf Rashid Bey 
Efendiyev (1863–1942), un student de-a lui Cernieaevski, a făcut primele traduceri de 
povestiri scurte ale lui Lev Tolstoi în limba azeră. Poveștile pentru copii, care aveau la 
bază materiale de folclor din manualul „ABC” ale lui Tolstoi, au fost incluse în manu-
alul „Limba Maternă”16.

Sursa  7 		 Priviri	asupra	predării	limbii	materne	în	învățământul	primar

În cartea „Limba maternă” A.O. Cernieaevski prezintă extrase din folclor, poe-
zii, ghicitori, proverbe azere. „Limba maternă” a lui A.O. Cernieaevski avea pentru 
azeri aceeași valoare ca și „Limba maternă” a lui K.D.Uşinski pentru școlile rusești. 
Deoarece până la apariţia manualului azer nu au existat alte cărţi, A.O. Cernieaevski, 
în colaborare cu elevii săi, a alcătuit un program structurat pe săptămâni. De asemenea, 
el a pregătit materiale pentru lectură, folosind metodă sonoră17. în predare. Mai târziu, 
în raportul Departamentului caucazian pentru educației se menționa că materialele lui 
A.O. Cernieaevski au fost alcătuite cu multă măiestrie, au servit drept un suport exce-
lent pentru pregătirea pedagogică a absolvenților azeri18.

q

6.   Studiaţi sursele 8–10 și explicați, care era componenţa pedagogilor din Seminar?  
Cum credeţi, ce apreciau cel mai mult elevii din Seminarul Pedagogic la dascălii lor?

14 K.D Uşinsky — pedagog rus, întemeietorul ştiinţei pedagogice din Rusia. El este autorul renumitelor manuale „Cuvânt 
matern” şi „Lumea copiilor”, care au adus schimbări radicale în literatura pedagogică pentru copii. Uşinsky este numit 
marele pedagog al pedagogilor, care a creat un program amplu de pregătire profesională a învăţătorilor.

15 „Вэтэн дили” (азерб. — „Limba maternă” ). Manual creat de Cernieaevski, coautor fiind Safarli fundas Velibekovym.
16 Регина Мамедова. Связующая нить времен. О первом учебнике азербайджанского языка для светских школ. / 

Наследие, №5(65), 2013. Regim de acces: www. irs-az.com/new/pdf/201312/1386067950571889673.pdf. — Data 
обращения 15.10.14.

17 Metoda de predare sonoră — o metodă bazată pe analiza vocii vii. K.Ushinsky a recomandat să înceapă să învețe citirea 
și scrierea cu distincția la audiere a vocalelor în cuvinte. La început se pronunţau sunete vocale, iar apoi cuvintele 
desemnate fiind scrise. Apoi cuvântul era împărțit în silabe, în care elevii identificau vocalele izolate și consoanele. 
Pronunțând fiecare silabă, copilul era conștient de compoziția sunetului și asimila rapid limba.

18 Рзали Расмие. Cамоотверженец просвещения. Азербайджанское отделение Горийской Семинарии–130: об 
Алексее Осиповиче Черняевском. Газета „Азербайджан”, 11 июля 2009 года. Regim de acces: http://jurnal.org/
articles/2010/hist19.html. Data accesării – 20.10.14.
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Sursa     8 				Un	grup	 
de	profesori	 
și	seminariști	 
ai	Seminarului	
Pedagogic	
Transcaucazian	 
În rândul de jos — 
profesori georgieni și 
ruși, la mijloc și rândul 
de sus — seminariști 
azeri și mai multe 
cadre didactice din 
Azerbaidjan.  
Începutul secolului al 
XX-lea19. 

Sursa  9 	 Din	memoriile	absolventului	Seminarului	Pedagogic	Mamed	Hanafi	
Teregulov	despre	dascălii	care	i-au	predat

Un rol semnificativ în dezvoltarea noastră muzicală lе-au avut lecțiile de canto, 
conduse de profesorul Simion Pavlovici Goglichidze. La aceste lecții au fost pentru 
prima dată introduse notele muzicale, gama, tonurile și semitonurile, precum și inter-
pretarea în două şi trei voci.

Profesorul nostru, Michael L. Pecker, cânta excepțional la vioară și într-un timp 
scurt a reușit ca noi să avem rezultate bune în orchestra de vioare nu doar la marșuri 
și valsuri, dar, de asemenea, la compoziţii popuri20 din operele „Faust”, „La Traviata” 
Kneazul Igor” etc21.

q

7. În baza surselor 10–11, determinaţi care erau subiectele care se predau 
seminariştilor? 

8. Cum credeţi, ce obiecte nu se predau? Cum putem explica alegerea acestor 
discipline?

9. Determinaţi ce responsabilități și privilegii aveau elevii după absolvirea seminarului?

19 Muzeul National de Istorie al Azerbaidjanului. Fundația de surse documentare. 
20 Popuri — operă muzicală compusă din fragmente ale creaţiilor populare. 
21 Терегулов А. Г. В Горийской учительской семинарии. //Известия АН Азербайджанской ССР, № 9, 1945. — 

c.84–85. 
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Sursa  10 	 Un	certificat	de	absolvire	al	Seminarului	Pedagogic	Transcaucazian,	emis	pe	
numele	Luca	Pavlovici	Razikov22	în	188223 

 
Numărul	de	înregistrare	—	Nr.	61	

Consiliul profesoral din Seminarul Pedagogic Transcaucazian, în baza Regulamentului 
aprobat de profesorii instituției, având în vedere acest certificat de elev — Luka Pavlovici 
R A Z I C O V, fiul unui preot de credință ortodoxă, care are 20 de ani de la naştere, 
cu un comportament excelent, a susţinut examenele finale şi a demonstrat următoarele 
cunoştinţe:

1. Legile lui Dumnezeu (5)
2. Pedagogie (5)
3. Limba rusă (5)
4. Limba georgiană (5)
5. Aritmetica (4)
6. Geometria terenurilor (4)
7. Povestiri (5)
8. Geografie (5)
9. Ştiinţe (5)
10. Caligrafie (4)
11. Desen și schițe (4)
12. Exerciții practice în predare (5)
Mai mult, el a studiat canto şi gimnastica. Din acest motiv, el este demn să fie învăţător 

pentru școlile primare, bucurându-se de toate drepturile statutului de cadu didactic.

12 iunie 1882, orașul Gori.

Președinte al Consiliului Pedagogic — D. S e m i o n o v. 
Membrii Consiliului pedagogic: 
Profesor în lege protoereu — T e r S t e p a n o v. 
Profesorul de limba georgiană — M. K a p i n i a n i n. 
Maestru de Istorie Naturală — S. S o c o l o v. 
Profesorul de geografie și istorie — N. D i m i t r i e v. 
Profesorul de aritmetică și geometrie — I. P e s e ţ k i. 
Secretarul consiliului, profesor de limbă rusă — N. N o v o s p a s k i.

 L.Ş.
Semnătura G o l u b i a t n i c o v.

22 Luca P. Razikov (Razikashvili) — poet celebru georgian, scriind sub pseudonimul Vaja Pshavela. (Pentru detalii, 
consultați informaţia istorică 2.).

23 Documete de perioadă (traducere din limba georgiană). — Regim de acces: http://tagiweb.com/mowafeobisdroindeli-
dokumentebi/.
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Sursa  11 	 Dintr-un	certificat	de	absolvire	a	Seminarului	Pedagogic	Transcaucazian,	
emis	în	numele	Uzeyir	Hajibeyov24	în	190425

C	E	R	T	I	F	I	C	A	T

Consiliul profesoral al Seminarului Pedagogic Transcaucazian, în baza 
Regulamentului aprobat de profesorii seminarului, având în vedere acest certificat de 
elev — UZEYIR	HAJIBEYOV	Abdullah	Bey, fiul unui boom musulman, care are 18 
ani de la naştere, cu un comportament excelent, a susţinut examenele finale şi a demon-
strat următoarele cunoştinţe:

1) Legile lui Dumnezeu   satisfăcător (5)
2) Educația   satisfăcător (5)
3) Limba rusă   satisfăcător (4)
4) Limba tătară   satisfăcător (5)
5) Aritmetica   satisfăcător (4)
6) Geometria terenurilor, topografie  satisfăcător (4)
7) Povestiri   satisfăcător (4)
8) Geografie  satisfăcător (4)
9) Ştiinţe   satisfăcător (5)

24 Uzeyir Hajibeyov — compozitor azer, dirijor, muzicolog, eseist și dramaturg. (A se vedea Informaţia istorică 2). 
25 Алла Байрамова. Документы Узейрбека в Санкт-Петербурге. — Regim de acces: http://musigi-dunya.az/new/

read_magazine.asp?id=1407&page=1.ЗЕЙРБ
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10) Caligrafie  satisfăcător (3)
11) Pictură și desen   satisfăcător (5)
12) ) Exerciții practice în procesul de predare satisfăcător (4) 

A studiat suplimentar:
1) Cântul  а) bisericesc — nu
  б) laic — da;
2) Muzica  а) instrumente muzicale
  б) vocal;
3) Agricultura  а) legumicultură și grădinărit
  б) apicultura
  в) prelucrarea pieilor
4) Împletitul — nu
5) Munca manuală — nu
6) Gimnastica
Din acest motiv, el este demn să fie învăţător pentru școlile primare, bucurându-se 

de toate drepturile poziției de cadu didactic. În caz de recrutare în forţele armate, face 
parte din categoria a III-a şi are privilegii26, stabilite prin punctul 3 al articolului 36 din 
Statutul pentru recrutare.

Semnificând, HAJIBEYOV, ca un oficial absolvent, în temeiul articolului 6 din 
„Regulamentul Seminarului Pedagogic Transcaucazian,” va activa șase ani în calitate de 
învăţător, fiind repartizat în baza deciziei conducătorilor instituţiei în şcolile primare sau 
alte tipuri de instituţii de învăţământ.

01 iunie 1904, oraşul Gori.

Unitatea 2. Religia în cadrul seminarului Pedagogic

q

10. Examinați sursele 11–13. Determinaţi ce puncte de vedere despre rolul instituțiilor de 
învățământ din Caucaz sunt prezentate în surse? Cum sunt justificate?

Sursa  11 	 Din	manualul	sovietic	„Istoria	Pedagogiei”

În zonele cu populație musulmană au existat demult școli confesionale (maktabs, 
madrassas etc.) care erau un focar de fanatism religios și pan-turcism27. Ca răspuns, 
guvernul țarist a creat școli de stat speciale pentru multe popoare din Rusia, în care erau 

26 În conformitate cu Statutul de recrutare, de la 1 ianuarie 1874 elevii de la Seminarele Pedagogice, la dorința lor, 
puteau primi o amânare pentru a efectua serviciul militar până la atingerea vârstei de 27 de ani. De asemenea, în caz 
de executare a serviciul militar stabilit, durata lui era redusă. Profesorii care predau la Seminarele pedagogice erau 
eliberaţi în timp de pace de recrutarea în forţele armate şi erau incluşi în rezervă, în caz că aveau deja 6 ani de stagiu 
pedagogic.

27 Pan-turcism — tendința culturală și politică, comună în țările populate de popoarele turcice, care se bazează pe ideea 
necesității de consolidare politică, pe baza comunității etnice, culturale și lingvistice.
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predate științele laice de pregătire a învăţătorilor, care aplicau noi mijloace didactice 
de instruite.

Nivelul de instruire, organizarea generală a activităților de formare și metodele 
de predare erau mai avansate decât în școlile musulmane, dar în prim-plan erau 
puse scopurile colonialiste — pregătirea populației să fie loială față de puterea  
imperială28.

Sursa  12 	 Activistul	religios	Abu	Turab29	despre	locul	islamului	în	viaţa	musulmanilor

În articolul „Ce ştiinţe trebuie musulmanilor?” Abu Turab scria: „Cunoașterea 
științelor seculare pot atinge un grad înalt de învățare pentru a deveni un profesor de 
filosofie — ca Aristotel, dar extrem de moral — un adevărat musulman. Pentru aceasta 
este necesar să se dedice studiului Coranului — Shariahа30 și teologia în general. Numai 
în serviciul lui Dumnezeu, îndeplinirea cerințelor stabilite prin învățăturile profeților, 
omul moral se poate ridica în ceruri și poate obține satisfacție morală și o evadare 
adevărată de tentațiile unui duh rău, de forțele opresive de pasiune neînfrânat, științele 
laice, însă, nu dau nicio garanție persoanei pentru a fi salvată de vicii morale, nu-l ridică 
spiritual și moral”31.

Sursa  13 	 Răspunsul	lui	Firudin	Bey	Kocharlin32	la	articolul	lui	Abu	Turab

O astfel de predicare și de predare a condus la o diminuare a forțelor fraților noștri 
musulmani, osificare de gândire și abilități, nu este deloc demonstrat curajul și hotărârea 
lor, ei sunt mulțumiți de soarta lor, sunt de acord cu orice durere și suferință, reconciliaţi 
cu toate greutățile și dificultățile, îndură greutățile din viaţă33…

q

11. Studiaţi sursa 14. Între ce persoane a fost organizată întâlnirea? Ce crezi, de ce a 
fost posibilă întâlnirea între reprezentanții de vază a culturii și ce beneficii le-a adus 
participanților săi?

28 Н.А.Константинов, Е. Н. Медынский, М. Ф. Шабаева, История педагогики. „Просвещение”, Москва, 1982 г. — 
Regim de acces: http://gigabaza.ru/doc/71200.html.

29 Abu Turab — Akhund Abu Turab — om de știință azer, teolog, scriitor, educator la răscrucea sec. XIX-XX. 
30 Shariah — legile care definesc credințe și valori morale ale musulmanilor. Cerinţele Shariah sunt asigurate în primul 

rând de Coran si Sunnah a Profetului Mohamed și este sursa normelor specifice care reglementează practic fiecare sferă 
a vieții de zi cu zi a musulmanilor.

31 С.А.Алиева. Вопросы нравственного воспитания в трудах педагогов-просветителей Азербайджана. „Маариф”. 
1988. — С.89.

32 Firudin Bey Kocharli (Firidun Bey Ahmed Bey Oglu Kocharlinsky) — cărturar azer, scriitor și critic. (Mai multe 
detalii a se vedea în informaţia istorică 2.)

33 С.А.Алиева. Вопросы нравственного воспитания в трудах педагогов-просветителей Азербайджана. „Маариф”. 
1988. — С.89.
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Sursa  14 	 Întâlnirea	între	Alibek	Kasimov	și	Lev	Tolstoi

După încheierea cu succes a studiilor la Seminarul din Gori, Alibek Kasimov a 
revenit în Azerbaidjan și a început predarea. El a fost unul dintre cele mai instruite 
peroane din Azerbaidjan, primul traducător al clasicilor literaturii universale, inclusiv 
al operelor lui Jack London și al romanului „Spartacus” de Giovagnoli.

Dupa ce a citit romanul „Hadji Murad”, Kasimov a constatat că Tolstoi nu a in-
terpretat cu exactitate principiile de bază ale islamului. Alibek a admirat geniul lui 
L.Tolstoi. Dar adevărul era mult mai scump. Atunci Kasimov îi scrie o scrisoare de la 
Count într-o limbă rusă perfectă. A demonstrat că este o persoană respectuoasă și sen-
sibilă. A analizat în detalii romanul „Hadji Murad”.

Pe Lev Tolstoi l-a atins acest mesaj şi i-a răspuns. El l-a invitat pe Alibek la el în 
Iasnaia Poliana pentru a discuta. Aceasta s-a întâmplat în anul 1900. Kasimov a luat 
Coranul, tarul34, şi hardul35. Două luni a stat în vizită la marele scriitor rus. Au vor-
bit foarte mult despre religie, viață și literatură. S-au împrietenit, în ciuda faptului că 
Alibek avea doar 23 de ani, iar Tolstoi — 72 de ani. Apoi Kasimov a mai revenit în 
Iasnaia Poleana în anul 190736.

q

12. Studiaţi sursa 15. Cum credeți, de ce Muslim Magomayev a fost refuzat de directorul 
unei școli publice din Rusia? Argumentaţi punctul de vedere.

Sursa  15 		Refuzul	directorului	şcolii	publice	din	regiunea	Tver	(Rusia)	formulat	lui	
Muslim	Magomayev37	pentru	transferul	lui	în	orașul	Groznâi

„Magomayev este anunţat că aici sunt elevi ortodocși38. Potrivit legii, poate fi an-
gajat doar un profesor ortodox, deci cererea nu poate fi satisfăcută”39.

Unitatea 3. Seminarul Pedagogic şi renaşterea naţională

q

13. Examinați sursele 16–17. Putem oare afirma că Seminarul Pedagogic Transcaucazian 
contribuia la creşterea nivelului de instruire a populaţiei în regiunea Caucaz? 
Argumentați punctul de vedere.

34 Tar — instrument muzical cu coarde. 
35 Hard — un vechi joc oriental.
36 Журнал „Баку” (№14) с. 88. — Regim de acces: http://baku-media.ru/files/pdf/69/files/assets/basic-html/page90.html.
37 Magomayev Mogomaev — compozitor si dirijor azer, artist emerit al RSS Azerbaidjan (1935), unul dintre fondatorii 

muzicii clasice azere. (Mai multe detalii a se vedea în informaţia istorică 2)
38 Ortodoxie — una dintre direcțiile de creștinism. Creștinismul a fost religia oficială a Imperiului Rus până în 1917. 
39 Касимов К. Муслим Магомаев. (Жизнь и творчество). Баку. 1948. — С. 117. 
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Sursa  16 		Activitatea	Seminarului	din	Gazakh40 a	dat	un	impuls	imens	dezvoltării	
educației	și	instruirii	în	Azerbaidjan	

La începutul anului 1919, ca urmare a reformelor accelerate, realizate în această 
direcție, în Baku, Ganja, Nukha, Salyan, Șușa și Kazahstan au fost deschise 23 de insti-
tuții de stat secundare de învățământ, 6 pentru bărbați şi 4 săli de sport pentru femei, in-
clusiv 5 școli reale, 3 seminarii pentru profesori, 3 instituții de învățământ pentru femei, 
una dintre care politehnică și o şcoala comercială. În această perioadă, Azerbaidjanul a 
simțit deja impactul Seminarului din Gori. Într-un timp scurt, în Azerbaidjan a început 
deschiderea cursurilor de formare a cadrelor didactice. Cursurile de doi ani pentru băr-
baţi au fost deschise în Ganja, Gazakh, Șușa și Nukha și pentru femei în Baku, Ganja 
și Nukha. În același timp, a început să fie deschise societăţi, care promovau educația și 
cultura națională, precum și cursuri gratuite41.

Sursa  17 	 Numărul	de	studenţi	armeni	care	au	absolvit	Seminarul	Transcaucazian	 
în	anii	1867–198142

Anul 1876 1877 1878 1879 1880 1881 Total
Numărul de 
absolvenți 6 6 7 9 9 15 52

q

14. Analizaţi referința istorică 2. În ce domenii de activitate s-au manifestat absolvenţii 
Seminarului Pedagogic Transcaucazian?

¡¡ Referinţă istorică 2 

Personalităţi	remarcabile	—	absolvenţi	ai	Seminarului	Pedagogic	
Uzeyir	Hajibeyov	— compozitor azer, dirijor, muzicolog, eseist și dramaturg. Unul 

din absolvenții Seminarului Transcaucazian de profesori. Fondatorul muzicii profesio-
nale moderne din Azerbaidjan. Autorul Imnului RSS Azerbaidjan și al imnului național al 
Azerbaidjanului, autorul primei opere din lumea musulmană — „Leili și opera Majnun”. 
U. Hajibeyov a făcut un progres în dezvoltarea culturii muzicale a Azerbaidjanului. A asimilat 
cultura rusă şi mondială şi le-a continuat organic, combinându-le cu caracteristicile artei nați-
onale a poporului. U. Hajibeyov a fost capabil de a crea pe această bază o nouă artă a stilului 
muzical național azer.

Jacob	Gogebashvili — profesor georgian, scriitor și jurnalist pentru copii, fondatorul 
pedagogiei științifice în Georgia. Meritul principal al lui Gogebashvili este că a fost autor 
de manuale pentru școlile publice. In 1865 a lansat primul abecedar „Alfabet georgian”, în 
1868 — a realizat o carte de lectură pentru copii, „Cheia naturii”, iar în anul 1876 — manua-
lul în limba maternă „Cuvântul Matern”.

40 Seminarul Pedagogic Gazakh — este un departament al Seminarului din Gori, ce a funcţionat în anii 1918–1959 în 
orașul azer Gazakh. Acesta a fost deschis la inițiativa pedagogului azer Firudin Bey Kocharli.

41 Алиева Гюлара Алван кызы. Азербайджанское отделение Горийской семинарии учителей. — Regim de acces: 
http://www.jurnal.org/articles/2010/hist19.html.

42 Ваге Саргсян, Армянe в горийском уезде и в приграничных районах. Журнал Глобус, Ереван, 2013 — С. 32.  
(на арм.яз.).
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Vaja	Pshavela	— pseudonimul Luca Pavlovici Razikashvili, clasic al literaturii geor-
giene. Moștenirea sa literară este reprezentată de treizeci și șase de poezii şi patru poeme, 
piese de teatru, povestiri și articole.

Vladimir	(Lado)	Agniashvili — profesor georgian și om public. În anul 1883 a scris 
şi a publicat „Primul pas în studiul limbii ruse pentru școlile primare din Georgia”. A creat 
un dicționar de buzunar ruso-georgian, o colecție de basme populare georgiene. Creatorul 
corului popular georgian, care a devenit un focar de formare muzicală a cadrelor naționale.

Magomayev	Mogomaev	— compozitor și dirijor azer, artist emerit al RSS Azerbaidjan 
(1935), unul dintre fondatorii muzicii clasice azere. Este bunelul interpretului Muslim 
Magomayev. Alături de activitatea de compozitor, Magomayev a realizat, de asemenea, 
lucrări publice: a condus filiala azeră a Comisariatului Naţional pentru Instruire, a fost di-
rector artistic al teatrului muzical, în 1929 a devenit director muzical al Centrului de radio 
din Azerbaidjan.

Firudin	bey-Kocharli	 (Firidun	Bey	Ahmed	Bey	Oglu	Kocharlinsky)	— cărturar 
azer, scriitor și critic literar. A absolvit Seminarul Pedagogic Transcaucazian și în anul 1895 
a lucrat acolo în calitate de profesor. În anii 1917–1918, Kocharli a fost membru în Consiliul 
Național al musulmanilor din Caucaz (mai târziu — Consiliul Național din Azerbaidjan), 
care a proclamat independența Republicii Democratice Azerbaidjan. Apoi a activat în ca-
litate de director al cursurilor de formare a profesorilor la Seminarul din orașul Gazakh. 
Kocharli a fost unul dintre primii oameni de ştiinţă azeri, implicat în elaborarea normelor 
limbii literare azere. În plus, el a tradus lucrări din limba rusă (Pușkin, Lermontov, Cehov 
și Koltsov) şi a autorilor europeni în limba azeră.

Jalil	Mammadguluzadeh — jurnalist azer, educator, scriitor și satiric. În 1906 a fon-
dat revista satirică „Molla Nasreddin”43, al cărui redactor a fost aproximativ 25 de ani. 
Revista a fost cea mai mare contribuție a scriitorului în cultura azeră, contribuind la dez-
voltarea învățământului în cercurile de cultură din Azerbaidjan. Mammadguluzadeh a scris 
într-o varietate mare de genuri, inclusiv teatru, eseuri, povestiri scurte și satiră.

Nariman	Narimanov	— scriitor, activist social și politic din Azerbaidjan. În 1894 a 
fondat în Baku prima bibliotecă publică pentru lumea musulmană. În 1897 era vizitată de 
musulmani — 8619, rusi — 8636, armeni — 4881 și alte naționalități — 3715, în total — 
25 851 de persoane.

Hakob	Kamari	— activist revoluționar și jurnalist armean. Din 1909 a condus edituri 
unde se creau aproape toate ziarele și revistele caucaziene bolșevice. În 1915–1916 a lucrat 
în calitate de profesor. După stabilirea puterii sovietice în Zangezur44 a fost ales președinte 
al Comitetului revoluționar.

Sargis	Musayelyan	— profesor armean, lider revoluționar. În anii 1901–1905 a fost 
angajat în activitate didactică. În 1917 a luat parte în mod activ la Revoluția din februarie 
din Rusia și a fost ales președinte al Comitetului revoluționar, iar în anul 1920 a fost unul 
dintre organizatorii mişcării revoluţionare din Armenia.

Vagaan	Mirakyan	— poet şi dramaturg armean. El a fost implicat în activități de pre-
dare a limbii și literaturii armene. Cel mai bine este cunoscut ca autor al poeziei „Gramada 
Lalvari” (Vânătoare pentru Lalvari), care a fost tradusă în limbile rusă și persană și retipă-
rită de 8 ori. În baza acestei lucrări a fost scrisă o piesă de teatru, o operă și un film de lung 
metraj. B. Mirakyan a fost membru al Uniunii Scriitorilor din URSS.

43 Despre Revista „ Molla Nasreddin” vezi modulul „ Femeea azeră în familie şi societate la începutul sec. XX. (după 
paginile „Molla Nasreddin”. 

44 Zangezur — raion teritorial-administrativ la sudul Azerbaidjanului contemporan.
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q

15. Studiaţi sursele 18–20. Despre ce îşi amintesc autorii? Ce experienţe doreau ei să le 
păstreze? De ce?

Sursa  18 	 Din	amintirile	lui	Vekilov	Sadigov45,	absolvent	al	Seminarului	Pedagogic	
Transcaucazian

În zilele de sărbătoare profesorii și seminariștii citeau fericiţi telegrame de felicitare, 
care veneau din diferite părți ale Caucazului, și printre ele era una de la fostul elev Uzeyir 
Hajibeyov, al cărui nume este cunoscut nu doar ca un muzician, dar și ca un scriitor, ac-
tivist în domeniul educației publice. În 1914 Uzeyir însuși a vizitat Seminarul din Gori. 
Îmi amintesc când s-a întâlnit cu noi, seminariștii. Cu multă inspirație a vorbit despre 
importanța artei pentru oameni, a rolului colosal în dezvoltarea gustului estetic, pe care 
trebuiau să-l posede profesorii din toată ţara. 

Hajibeyov a povestit despre planurile sale de viitor. A fost organizat un concert în 
cinstea sa. Mulți dintre noi au învățat la seminar vioara, am avut o trupă condusă de 
profesorul de muzică S.F.Fidelman. Primul a fost Becker. Era acel Becker, despre care 
într-o scrisoare adresată de Muslim Magomayev se scria: „Soarta m-a adus într-un sat în-
depărtat, singura consolare era o bucată de lemn pe care mi-ai dăruit-o”. Becker i-a dăruit 
vioara discipolului său. Acest lucru este adesea amintit la seminar, iar scrisoarea este încă 
bine păstrată în arhiva fostului Seminar46.

Sursa  19 	 Din	memoriile	lui	Ali	Teregulov47,	absolvent	al	Seminarului	Pedagogic	
Transcaucazian

Interpretarea melodiilor, posedarea instrumentelor muzicale, implicarea în 
orchestre și vizitele ocazionale la Opera din Tbilisi au fost primele experiențe pentru 
noi în asimilarea muzicii, а teoriei și a practicii europene48.

Sursa  20 	 Din	memoriile	lui	Muslim	Magomayev49	despre	bunicul	său,	tot	Muslim	
Magomayev50,	absolvent	al	Seminarului	Pedagogic	Transcaucazian

Cum arăta bunelul în viaţă? Din spusele rudelor ştiu că el a fost un om foarte ge-
neros, întotdeauna gata să ajute oamenii. S-a păstrat o scrisoare a lui Uzeyir Hajibeyov, 
în care i-a mulțumit prietenului său Muslim pentru ajutor: „Am posibilitatea să-mi fac 

45 Vekilov S.B. — filolog, doctor în ştiinţe filologice, profesor (Azerbaidjan). 
46 Amintirile au fost publicate în ziarul „Baku”, din 20 decembrie 1965. — Regim de acces: http://e-library.musigi-

dunya.az/slovo_o_uzeyire_9.html.
47 Teregulov Ali Hasan (1883 –1950) — profesor, figură publică a Azerbaidjanului.
48 Regim de acces: http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%

D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D
1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.

49 Musulman Magomayev Magometovich (1942–2008) — cântăreț azer, sovietic şi rus de muzică de estradă și de operă 
din Azerbaidjan, compozitor, artist al Poporului din URSS.

50 Abdul Mohammed Oglu Muslim Magomayev — compozitor si dirijor azer, artist emerit al RSS Azerbaidjan (1935), 
unul dintre fondatorii muzicii clasice azere. Bunelul cântăreţului Muslim Magomayev.
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liniștit munca, astfel încât am fost admis la conservator. Pentru toate acestea sunt re-
cunoscător dorinţei tale sincere de a mă ajuta”. Aceasta este o scrisoare scrisă în 1914 
de la Sankt Petersburg, unde Uzeyir Hajibeyov a venit pentru a-şi continua studiile la 
Conservator. 

Bunicul știa cum să-şi facă prieteni, putea să facă gesturi din inimă. Puțini oameni 
știu că ideea de a scrie o operă bazată pe povestea „Coeur-Oglu” a venit în același timp 
lui Magomayev și Hajibeyov. Când bunicul meu a aflat despre acest lucru, a rupt înce-
putul operei, spunând: „Uzeyir va scrie mai bine”51.

q

16. Studiaţi sursa 21. Care era principala sarcină a pregătirii învățătorilor la Seminarul 
„Vaja Pshavela”?

17. Comparați sursa 21 și referința istorică 2. Cum credeți, au făcut față „sarcinilor de 
instruire” la Seminarul Pedagogic Transcaucazian? Argumentați-vă părerea.

Sursa  21 	 Vaja	Pshavela	despre	Seminarul	Pedagogic	Transcaucazian

Toată lumea știe că cea mai mare forță care controlează progresul este educația. 
[…] Dar educaţia are rezultate când cunoştinţele şi deprinderile au valoare practică, 
doar dacă sunt utilizate pe scară largă și nu se reduc la un număr mic de oameni. Marea 
sarcină a profesorilor din mediul rural era tocmai de а instrui populația, de a pregăti 
copiii pentru o viață mai bună, pentru a dezvolta mintea lor, astfel încât aceștia să se 
poată descurca liber și conștient în domeniul lor, să înţeleagă ce este bine și rău, care 
sunt priorităţile vieţii, este necesar de a educa tânăra generație să aibă sentimentul şi 
respectul faţă de morala publică. Deci, puterea Seminarului Pedagogic constă în instru-
irea și slujirea interesului poporului. El poate fi mândru că pregăteşte învăţători, care 
poate nu sunt cei mai dotaţi în toate domeniile, dar sunt convinşi de ceea ce fac în viaţă, 
au visuri reale, sunt oameni de acțiune şi nu doar aruncă cuvinte în vânt52.

q Discuţie finală
 Care este rolul Seminarului Pedagogic Transcaucazian în dezvoltarea culturală a 

popoarelor din Caucaz?

51 Муслим Магомаев. Живут во мне воспоминания. — Regim de acces: http://royallib.com/read/magomaev_muslim/
givut_vo_mne_vospominaniya.html#0.

52 Document de epocă (tradus din limba georgiană). — Regim de acces: http://tagiweb.com/mowafeobisdroindeli-dokumentebi/.
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de	studiere	a	culturii	şi	istoriei	societăţii

 X Cum alegerea prenumelui unei persoane poate reflecta  
o schimbare în cultură și în societate?

¡¡ Referinţă istorică

Fiecare persoană are un nume. Acest nume devine baza identității şi autodeterminării 
copilului, începând cu primul contact cu alte persoane. Dar acesta nu este doar numele 
oferit unei persoane pentru a-l distinge de altele. De fapt, numele de persoane sunt repro-
duse prin percepția estetică, etică, filosofică, identitatea părinților și a mediului lor, pre-
ferințele sociale și culturale ale societății. Alegerea unui nume de persoană / prenume, în 
special în trecut, a fost considerat o mare responsabilitate. În toate societățile se considera 
că numele influențează destinul omului și al sufletului. Semnificația unui nume pentru 
identitatea unei persoane, a sentimentului de sine, ca parte a societății umane, este deose-
bit de evidentă în cazul în care persoana poartă un nume special.

Numele oferit este direct legat de originea sa, de tradițiile culturale ale fiecărui grup 
etnic. Există nume care provin din diferite limbi: slavă, scandinavă, turcă, arabă, ro-
mano-germană și așa mai departe. Fiecare nume are o semnificaţie, chiar dacă denumirea 
uzuală și-a pierdut legătură cu sensul original. De exemplu, nu întotdeauna în viața de zi 
cu zi, ne amintim că numele Nicolae înseamnă „învingător /câștigător”, Maxim — „cel 
mai mare”, Oxana — „ospitalieră”, iar Tamara — „palmier”. Unele nume sunt deosebit 
de importante, în cazul în care contribuția lor are o legătură strânsă cu familia sau istoria 
comună.

Numele persoanei — nu este un fenomen static. Sub influența anumitor evenimente 
istorice preferinţa în atribuirea de nume personale se schimbă. Așa, după prăbușirea URSS 
în mai multe foste republici, care au devenit state independente, tot mai populare deveneau 
numele naționale. Datorită transformării sistemului relațiilor interculturale și interetnice, 
importanţa numelor personale se schimbă. Uneori aceste modificări sunt reglementate de 
către autorități în cadrul politicilor guvernamentale.

De studiul numelor și originea lor, sensul și rolul culturii în societate se ocupă o știință 
specială, numita „antroponimica”.

q

1. Formaţi grupuri și completaţi fișele de lucru 2 A, B, C, D, în funcție de sarcinile date 
(folosind informații din fişele de lucru 1, completate acasă).
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Fişa de lucru 1. Valoarea numelui

Numele Semnificaţia 
numelui

Cine a dat 
numele? 

De ce a fost numit 
anume astfel?

Fişa de lucru 2. Motivele alegerii numelui

Fişa de lucru 2-А Fişa de lucru 2-B Fişa de lucru 2-C Fişa de lucru 2-D

Motive religioase În cinstea 
rudelor sau a 

personalităților 
istorice, sportive, 

eroilor din 
literatură sau 

filme, evenimente 
importante etc.

Moda  
şi popularitatea

Alte motive

Unitatea 1. Cum îl influenţează pe copil alegerea numelui?

q

2. Ce a cauzat diferența în alegerea numelui (sursa 1)? La ce nume atrage atenţia auto  rul 
sursei 2? Ce este comun și diferit în tradiția de a alege un nume (sursele 3–5)?

3. În baza surselor 1–5, determinaţi cauzele care au influențat alegerea numelui în 
diverse țări și în perioade istorice diferite.

4. Comparați cunoştinţele dobândite cu informația din referinţa istorică 2. Completaţi 
fişele de lucru nr.2 cu noi informaţii. Distribuiţi sursele din Unitatea 1 în diferite 
compartimente ale foii de lucru 2.

Sursa   1 		 Cercetătorii	moderni	despre	alegerea	numelor	în	Ucraina	de	Vest	 
în	secolele	XVIII–XIX	

În marea arhivă din Lvov metricele1 studiate din secolele XVIII–XIX conţin in-
formaţii diferite. Să comparăm mеtricele uniţilor2 din bisericile din Lvov de la înce-
putul anilor 60 a secolului al XIX-lea: în catedrala Jura, unde aveau influenţă păturile 
aristocratice din vestul Ucrainei care serveau Habsburgilor3 şi panilor polonezi, cel 
mai frecvent nume era Mariana, primit în acea perioadă de mai mult de 10% din fetele 
nou-născute. 

1 Metrice (ucr., din latină — listă) — adeverinţă de naştere, extras din cărţile bisericești despre naşterea copiilor. 
2 Uniţii — adepții uneia din ramurile Bisericii creștine, care au apărut ca rezultat al transformării Bisericii Uniunii 

în Brest, anul 1596, unde o parte a preoților ucraineni au fost subordonaţi Bisericii romano-catolice. De la sfârșitul 
secolului al XVIII-lea uniții sunt numiți greco-catolici.

3 Habsburgi — numele familiei de împăraţi, care au fost la putere în Imperiul Austriac în această perioadă. 
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În Biserica Sf. Paraschiva, sfatul, care era format în principal din „păturile de 
jos” ale populației urbane, în aceeași perioadă nu a dat niciunui nou-născut numele de 
Mariana. Dimpotrivă, numele Pelagia a fost una dintre cele mai răspândite în Parohia Sf. 
Parascheva (6%). De asemenea, în renumita Catedrală Jura acest nume a fost neglijat, 
doar unei fete i s-a dat acest nume, şi acela, numai în asociere cu altul: Pelagia-Helena. 
Acest fapt se explică astfel: la Catedrala din Jura 13% din toate fetele nou-născute au 
primit nume duble (binominis) — Maria-Ana, Maria-Matilda sau chiar triple (trino-
minis) Juliana-Mariana-Antonina, Maria-Sophia-Carolina etc. În Biserica Adormirea 
Maicii Domnului, unde enoriașii aparțineau unei pături privilegiate, 11% din fete au 
primit nume duble și triple, iar în Biserică Sf. Paraschiva doar o persoană — 1,5% (și 
niciun nume triplu)4.

Sursa   2 		 Filosoful	şi	teologul	P.	Florenschi	despre	popularitatea	numelor	

„Nu sunt familii5 fără Ecaterina, — scria la 28 noiembrie 1804 din Neapole I.I 
Bulgakov (diplomat rus cunoscut) feciorului său. — Dar ce? Datorită faptului că 
mama şi împărăteasa noastră se numea Ecaterina (adică Ecaterina II), […] toţi își 
numeau fetele Ecaterina pentru ca ele să aibă fericire, precum băieţii erau numiţi 
Alexandru6. Eu eram îndrăgostit toată viaţa de numele Ecaterina, femeia care purta 
acest nume întotdeauna era respectată şi eram deschis pentru prietenie”. […] 

Asemenea exemple pot fi întâlnite foarte des în istorie şi toate erau construite 
după acelaşi principiu: numele conducătorului de stat sau al altei personalități, renu-
mite prin funcţie sau talent, determina alte persoane să le preia. Din momentul în care 
nu se mai putea schimba numele, ei încercau în felul său să dea numele persoanelor 
în familie. 

[…] De exemplu, cum scria Svetonii7, în neamul patricienilor Claudiu „au avut 
diferite nume și porecle şi numele lui Lucius a fost exclus de comun acord, atunci când 
dintre cei doi, unul a fost acuzat de jaf, iar al doilea — de omucidere”8…

Sursa   3 		 Un	savant	modern	despre	tradiţia	evreiască	a	alegerii	numelui	în	a	doua	
jumătate	a	secolului	al	XX-lea	

Există unele asemănări între popoarele ashkenazi, sephardimii și mizrahskimi9 din 
Iudeea: toate grupurile par a utiliza nume din Biblie: Avraam (Abraham) și Iacov (în 
diverse forme), și numele evreiești, cum ar fi Simcha (atât pentru bărbați, cât și pentru 
femei). Totodată, numele de fete nu erau legate de Biblie, ci de natură şi frumuseţe. […]

4 B. A. Niconov. Etnografia şi onomastica (exemple din Ucraina). — [Sursa electronică]: http://journal.iea.ras.ru/
archive/1970s/1971/Nikonov_1971_5.pdf.

5 Familia (din lat.) — o comunitate completă, împreună cu rudele de gradul I. 
6 Alexandr — numele Împăratului Rusiei la începutul sec. al XIX-lea, nepotul Împărătesei Ecaterina a II-a.
7 Gaius Suetonius Tranquillo (a doua jum. a sec. I după Hr.), scriitor roman, istoric si autorul „Viețile celor doisprezece 

cezari”.
8 P. Florenschi. Numele. Serviciul catolic de informare. — [Sursa electronică]: http://agnuz.info. — Regim de acces: 

http://agnuz.info/app/webroot/library/211/173/page01.htm#08.
9 Numele popoarelor de origine evreiască: ashkenazy — în Europa Centrală, grup german de evrei europeni, sefarzi — 

grup spaniol de evrei europeni, mizrahi — imigranți evrei din Africa de Nord și Centrală și sud-vestul Asiei.
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Printre evreii georgieni atribuirea copiilor a numelor rudelor decedate era dominantă. 
În alte cazuri […] numele erau date după numele buneilor, care erau încă în viaţă şi a 
denumirii sărbătorilor evreiești. În Georgia, mai multe fete, decât băieți, au fost numite 
după o rudă care era încă în viață. Băieților, de regulă, li se dădea numele buneilor. Fetele 
au luat numele bunicilor, mamelor, prietenelor, și, într-un caz, numele bunicului său.

În comunitatea evreilor care locuiau în regiunile muntoase din Azerbaidjan, o parte 
semnificativă dintre copii au avut numele rudelor. Printre bărbaţi, cea mai mare parte a 
numelor a fost aceea pe care îl aveau rudele după ambele linii (al tatălui şi al mamei) — 
(27%); pentru femei, a fost cea mai mare parte numele după ambele linii (18%)10.

Sursa   4 		 Un	cercetător	contemporan	despre	tradiţiile	armenilor

În Evul Mediu la armeni numele nou-născutului putea să-l dea doar un număr li-
mitat de persoane: preotul, moașa11, oaspetele aşteptat, nașul, un membru mai mic al 
familiei, unchiul după mamă. Se credea că numele are o influență magică, astfel încât 
numele copiilor îl putea da doar acele persoane care sunt într-un fel în legătură cu lu-
mea dumnezeiască. În diverse modalităţi, aceste idei au supraviețuit până în secolul al 
XX-lea. În perioada sovietică, în procesul de alegere a numelui persoanei, lucrătorii de 
la Biroul Local de Înregistrare12 și chiar autoritățile de partid locale interveneau activ, 
propunând părinților să dea nume legate de ideologia comunistă, organizau un fel de 
botez, cunoscut sub numele de „botezul roșu”13. Se presupune că la etapa actuală, copi-
ilor le dau nume în special părinții. De regulă, primului fiu îi dă numele tată, celorlalți 
fii şi fiice — mama14.

Sursa   5 		 Despre	tradiţiile	musulmanilor

Numele copilului îl dădeau mama şi tata. Dacă mama și tata nu ajungeau la un 
acord cu privire la numele pentru copilul lor, în acest caz, dreptul de a oferi nume copi-
lului rămânea tatălui. Dacă el (tata) dorește să transfere acest drept mamei, atunci totul 
este în regulă.

De asemenea, părinții puteau da altcuiva dreptul de a numi copilul. Acest lucru îl 
puteau face buneii sau orice altă persoană. Profetul15 („Allah16 să-l proslăvească”) a dat 
numele unora dintre copiii tovarășilor săi, așa cum este descris mai sus17.

10 Edwin D. Lawson. Jewish Onomastics. Sursa electronică: Jewish Language Research Website. — Regim de acces: 
http://www.jewish-languages.org/onomastics.html.

11 Moașa — femei, care asistau naşterea copiilor.
12 BLI — Biroul Local de Înregistrare — organe create special de puterea sovietică, care aveau dreptul să elibereze 

documente care certificau evenimente importante din viaţa oamenilor. 
13 În perioada dinaintea Revoluţiei din Februarie din Rusia (1917) la multe popoare creştine, care mai târziu erau parte 

componentă a URSS, exista un obicei creştin de a boteza copilul în biserică. În anii 20 ai secolului al XX-lea puterea 
sovietică a încercat să interzică acest obicei şi au inventat o nouă modalitate de creştinizare, numită „botezul roşu”. 

14 Margarean M., Text de autor. 
15 În cazul dat — Prorocul Mohamed.
16 Allah — numele unui singur Dumnezeu transcendent în Islam: include conceptul de Dumnezeu, Creatorul și Domnul 

tuturor lucrurilor.
17 Cum alegem numele copilului? — Sursă electronică: http://www.mukmin.narod.ru/. — Regim de acces: http://www.

mukmin.narod.ru/ji37.html. 
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Unitatea 2. Ideologia sovietică şi alegerea numelui

q

5. Care este originea numelor menționate în sursele 6–8? Când au apărut aceste nume? 
Cine, în opinia dumneavoastră, a fost inițiatorul apariției unor astfel de nume?

6. Care sunt motivele alegerii numelui unei femei (surse 9–10)? Ce informaţii din sursa 9 
corespund cu alte surse din Unitatea 2? 

7. De ce se ghidau părinţii când ofereau copiilor lor nume noi sovietice? Care este 
atitudinea dvs. față de aceste nume și utilizarea lor?

Sursa   6 		 Un	cercetător	contemporan	despre	nume	armeneşti	în	perioada	sovietică	

În perioada sovietică, la armenii au fost larg răspândite nume ruseşti: Volodia 
(Vladimir), Slava, Iurii, Boris, Svetlana, Nadia (Nadejda), Larisa, Irina și altele. Volodia 
era asociat cu numele liderului revoluției socialiste — Vladimir Lenin. Există, de ase-
menea, nume care aveau o încărcătură ideologică și sunt adesea prezentate sub forma de 
abrevieri (prescurtări): Kim (Tineretul Comunist International), Wilen (Lenin), Lenvel 
(mare Lenin), Mels (Marx, Engels, Lenin, Stalin), Marlene (Marx, Lenin) și altele18. 

Sursa   7 		 Directorul	Institutului	de	lingvistică	despre	numele	de	persoană	 
în	Azerbaidjan

În calitate de director al Institutului de lingvistică în numele lui Nasimi Fakhraddin 
Veiselli al Academiei de Ştiinţe menționez că în țară se obseră dorința cetățenilor de 
a oferi copiilor săi nume de eroi din opere de artă sau seriale. „Noi publicăm cărți și 
creăm instrumente care reflectă spiritul modern al timpurilor. Acolo sunt cele mai mo-
derne nume”, — a adăugat Veiselli.

Numele neobișnuite au apărut în Azerbaidjan încă la mijlocul secolului trecut. E 
adevărat că atunci predomina tematica comunistă. Iată că în țară trăiesc oameni cu 
numele Soviet (Sfat), Sovmin (Consiliul de Miniștri), Stalin și chiar Tractor. Cu toate 
acestea, asemenea nume erau o raritate, cu care oamenii se mândreau şi nu doreau să 
le schimbe19. 

Sursa   8 	 Despre	originea	prenumelui	Elmira

Prenumele Elmira are mai multe versiuni ale apariției sale. Potrivit uneia dintre 
versiuni, „Elmira este un prenume revoluționar sovietic, care este derivat dintr-o com-
binație de „electrificarea lumii”20.

18 Margarean N.M. Materiale etnografice de pe teren. — Erevan, 2011.— (în limba armeană).
19 Alieva A. În Azerbaidjan au apărut nume noi. — Sursa electronică: Aze15 http://www.aze.az/. — Regim de acces: 

http://aze.az/news_v_azerbaydzhane_poyavilis_89188.html. 
20 Semnificaţia numelui Elmir. — Sursa electronică: Как завут.ру http://www.kakzovut.ru. — Regim de acces: http://

www.kakzovut.ru/names/elmira.html.
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Sursa  9 	 Vedere	din	unul	din	cimitirele	Moscovei21 

Sursa     10 						Din	amintirile	colegilor	 
de	serviciu	

În anul 1982 lucram la Spitalul Căilor 
Ferate într-un oraș mic din centrul Ucrainei. 
Personalul secţiei pentru copii era foarte deo-
sebit, şi în calitate de tânăr specialist mă stră-
duiam să am relaţii bune cu colegii medici 
şi asistentele medicale, deoarece anume ei 
în mare parte tratau cu succes copiii. Printre 
asistentele medicale se evidenția o persoană 
bună la suflet şi, în acelaşi timp, exigentă — 
Oktiabrina Ivanovna. Ea avea aproximativ 
50 de ani. Când am auzit prenumele ei pentru 
prima dată, am fost foarte surprins. Probabil ea 
a simțit, deoarece mi-a spus: „Nu fi surprins. 
Prenumele meu îmi place foarte mult și am 
înțeles de ce tata mi l-a dat. Deși prenumele 
meu este rar, dar este foarte frumos, eşti de 
acord? Tatăl meu avea prieteni, care și-au nu-
mit fiicele Piatiletca (Cincinal). Poți să îți ima-
ginezi? Piatiletca Karpovna! Se pare că erau 
prea conştienţi”22.

Unitatea 3. Numele şi statul

q

8. Ce sentimente vă trezește conţinutul sursei 11? Aţi fi de acord cu o astfel de abordare, 
dacă ar fi vorba de numele tău? Argumentaţi?

9. Cum poate fi explicat motivul cerințelor articolului 7 din Legea despre nume din 
Estonia?

10. De ce se conduc funcționarii publici, refuzând să înregistreze anumite nume  
(sursele 11, 13)?

11. Cum poate fi explicată afirmația „avocații din Oficiul Registrului Civil trebuie să 
instruiască persoanele, care oferă copiilor nu nume naţionale, ci amuzante”,  
(sursa 14)?

21 Fotografie de Iulia Kuşneriova.
22 Din amintirile lui P.A.Costiuc, înregistrate de I.A.Costriuc, 2008.
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Sursa   11 		Din	informația	oferită	de	Oficiul	Registru	Civil	(ORC)

Pictorul Viaceslav Voronin, în vârstă de 47 de ani, a oferit fiului său nou-născut 
un nume format dintr-o combinație de litere și cifre: OBO nVF 260602. În opinia 
părinţilor, care se considerau moderni (mama și tata erau solidari în această privință), 
prenumele ar trebui să fie explicat după cum urmează: Obiect Biologic Om din neamul 
Voronin-Frolov, născut la 26 iunie 2002.

Ca răspuns persoanelor din jur, surprinși de prenume, tatăl fericit a răspuns: „Este 
timpul pentru a deveni oameni liberi și de a da prenume reale copilului, unice și irepe-
tabile. De fapt, Petru sau Ion, nu sunt nume, ci pseudonume sau porecle. Chiar Ivanov 
Petru Simion — nu este un nume; şi nu este singura persoană cu acest nume din lume. 
Ivanov Petru Simion, născut la 25.07.1943, secția de poliție nr. 43, plus un număr de 
pașaport înregistrat într-o singură linie, iată acesta este un sistem de identificare și este 
numele real al unei anumite persoane”.

Cu prenumele său — Viaceslav, de asemenea, nu este de acord şi doreşte să-l 
schimbe în OBO nr. 250856 (Obiect Biologic Om din neamul Voronin Parkhomenko, 
născut la 25 august 1956).

La Oficiul Registrului Civil au refuzat să înregistreze copilul cu un astfel de „pre-
nume modern”. Însă părinții nemulţămiţi au dat în judecată ORC, deoarece sunt hotărâţi 
să facă tradiţie în acordarea de „prenume ca şi în închisori”23, după cum a numit sistemul 
inventat de ei Ludmila Saharova24, directorul Oficiului Registru Civil din or. Certanovsc.

Sursa   12 		Din	Legea	despre	prenume	(Estonia,	2004)

Art.7. Cerinţele înaintate faţă de prenume 
Nu este permis de a atribui un prenume, care conține numere sau denumiri nonverbale, 

precum și prenume care singur sau împreună cu numele de familie nu corespund bunelor 
moravuri. […] Nu poate fi atribuit în calitate de prenume, în lipsa unor motive întemeiate:

1) un prenume neobișnuit, care nu este potrivit pentru utilizare din cauza complexităţii 
sale sau nu es în cteonformitate cu normele generale de utilizare orală […];

2) prenumele care nu se potrivește cu genul/sexul persoanei;
3) prenumele sau forma prescurtată a unui prenume utilizat de o personalitate sau autor 

bine cunoscut.
Un prenume oficial, în sensul prezentei legi, trebuie să fie considerat un prenume care 

este utilizat conform prevederilor, dar nu este un prenume oficial al persoanei.
Din cerinţele punctelor 2 și 3 din prezentul articol pot fi făcute excepții, în cazul în 

care copilul sau părinții săi sunt de altă cetățenie, naționalitate sau alte împrejurări ale unei 
conexiuni personale cu tradiția onomastică25 care se scrie într-o limbă străină, iar numele 
atribuit corespunde acesteia26.

23 Se are în vedere că în taberele de concentare din Germania nazistă, fiecare deţinut avea un număr de identificare, iar în 
caz că acest număr era lichidat, era egal de facto cu expluzarea lui din societate.

24 Prozorov L.P. Trei notiţe despre nume: — Regim de acces: http://www.perunica.ru/2010/01/17/tri-zametki-ob-imenax.
html.

25 Onomastica — ştiinţa despre nume.
26 Estonia: Legea despre nume. — [Sursa electronică]: http://transcoalition.info/. — Regim de acces: http://transcoalition.

info/laws/estonia-names-law. 
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Sursa   13 		Din	materialele	etnografului	armean	N.	Margarian

În Armenia, într-unul din Oficiile Registrului Civil de circumscripție, funcționarii 
nu au permis părinților să-și numească fiul Krishna27: argumentând că numele nu apare 
în lista de nume armeneşti și nu este de origine armenească. Într-un alt caz, lucrătorii 
ORC au refuzat înregistrarea copilului cu prenumele bunicului său – Ilici, argumen-
tând că timpurile lui Ilici şi Vladimir (prenumele şi patronimicul cunoscutului lider 
al URSS — Lenin) demult au trecut și a venit timpul eroilor naţionali (aşa ca: Serob, 
Grair, Gareghin ş.a.)28. 

Sursa   14 		Din	interviul	vicepreşedintelui	Comisiei	despre	terminologie	de	pe	lângă	
Cabinetul	de	Miniştri	din	Azerbaidjan	

În Azerbaidjan nou-născuţilor acum tot mai des li se dau nume naționale și nume 
de origine turcică. Acest lucru este demonstrat de statisticile anilor 2010-2012. Ca ur-
mare a numirii președintelui Comisiei cu privire la terminologie, va fi creat un grup de 
lucru separat pentru a monitoriza utilizarea de nume speciale. Pentru a face acest lucru, 
Oficiul Registru Civil vor fi asigurate cu Cărţi de nume. Avocații ORC trebuie să instru-
iască persoanele care nu oferă nume naționale copiilor lor, ci amuzante29. 

¡¡ Informaţie suplimentară:

După restabilirea independenței în multe state au fost adoptate legi privind limba de stat, 
în scopul de a conserva, a proteja și a promova limba, care este o parte importantă a identității 
de neam. În aceste legi se acorda o atenție ordinii de afișare a numelor personale (de exemplu, 
articolul 19 din Legea despre limba oficială a Letoniei).

q

12. Care este motivul cauzei de judecată (sursele 16–17)? Ce confruntare este între 
exemplul din sursa 17 şi referinţa istorică? Care este esența conflictului din exemplul 
din sursa 17 și informaţia din sursele 12–13?

13. Ia o poziție în dezbaterea „Poate guvernul să intervină în procesul de alegere a 
prenumelui de către părinții copilului?”

27 Crişna — una dintre cele mai populare divinități din hinduism. Zeitatea prezidează un anumit grup religios de 
credincioși, care este răspândită în afara Indiei în lumea contemporană, inclusiv în Europa și fosta Uniune Sovietică.

28 Margarean N.M. Materiale etnografice de pe teren.— 2011 (în limba armeană).
29 Isabalaeva I.B., În Azerbaudjan tot mai mult copiilor li se aferă nume naţionale. — [Sursa electronică]: Trend http://

www.trend.az/. — Regim de acces: http://www.trend.az/news/society/2158276.html.
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Sursa  15 	 Din	Legea	„Despre	Limba	de	Stat”	din	Republica	Letonia	 
din	21.12.1999

Articolul 19.
(1) Numele de persoane sunt reproduse în conformitate cu tradițiile limbii letone 

și sunt scrise, în conformitate cu normele limbii literare, în conformitate cu prevederile 
punctului 2 din documentul prezent.

(2) În pașaportul sau certificatul de naștere a unei persoane, suplimentar față de 
numele și prenumele persoanei, reproduse în conformitate cu normele aplicabile ale 
limbii letone, se indică forma istorica a numelui ereditar al persoanei, sau forma ori-
ginală a numelui personal de origine străină, se va transcrie folosind alfabetul latin, în 
cazul în care persoana sau părinții unui minor doresc și pot verifica acest document30.

Sursa  16 	 Exemplu	dintr-un	caz	de	judecată	din	Letonia

În anul 2013, Judecătoria administrativă din oraşul Liepaja (Letonia) a judecat 
cauza în baza cererii tatălui copilului, care a cerut să înregistreze un băiat cu numele 
și prenumele „Mironn31 Antonov”, precum și a recupera de la Biroul Registru Civil o 
despăgubire în sumă de 2700 lats. (unitate bănească în Letonia)

Curtea a respins cererea, fiind de acord cu argumentul funcţionarului de la ORC, 
prin care se explica că ortografierea numelor proprii ne-letone în Letonia, se realizează 
în conformitate cu normele limbii letone. Astfel, copilul poate fi înregistrat sub numele 
și prenumele „Mirons Antonovs”32. Însă, această soluție nu corespundea cu dorinţa 
părințiilor. Anterior, s-a comunicat că familia băiatului a fost indignată de faptul că 
sunetul „s” cu care se încheie prenumele („Mirons”) le amintește de cuvântul leton 
„mironis” („moarte”)33.

q Discuţie finală
 Cum alegerea prenumelui unei persoane poate reflectă o schimbare în cultură și în 

societate?

30 Legile Letoniei în limba rusă. — [Sursa electronică]: Латвийская Республика, http://latvia.news-city.info/ — Regim 
de acces: http://latvia.news-city.info/docs/sistemsf/dok_iercib.htm/.

31 Prenumele Miron provine de la cuvântul gresesc „plângăreţ’’.
32 În conformitate cu normele recente, în limba letonă numele de bărbaţi au terminaţia „s”, de exemplu Peteris, Ianis.
33 Judecata nu a permis să i se dea copilului numele „Miron”. — [Sursa electronică]: http://rus.delfi.lv — Regim de acces:  

http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/sud-ne-pozvolil-nazvat-rebenka-imenem-miron.d?id=43493757#ixzz3A4oFwnY8.
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Istoria	și	cultura	în	memorii	și	monumente

 X Ce rol îl joacă monumentele  
în studierea istoriei și culturii unui popor?

q

1. Descrieți ce vedeți pe imagine.
2. Ce simboluri are acest monument? Ce înseamnă ele?
3. Despre ce eveniment istoric ne vorbește acest monument?
4. Cum ne ajută simbolurile să înțelegem contextul politic și importanța evenimentului, 

imortalizat de monument?
5. Cine sunt oamenii întruchipați în monument?
6. Ce ne spun monumentele despre autorii lor?
7. Căror evenimente și oameni le sunt înălțate monumente?

Sursa  1 	 Arcul,	un	fragment	al	monumentului	plasat	la	intrarea	în	curtea	
Complexului	monastic	Echmiadzin1

1 Țarul Trdat III și Catolicosul Grigorie Luminătorul. Echmiadzin. Fotografie de K. Bairamean, 2013. 
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Unitatea 1. Monumente istorice și culturale

q

8. Sunteți de acord cu definiția monumentului din sursa 2? Cu ce ați completa această 
informație?

9. Putem numi Armenia „muzeu sub cerul liber”? Argumentați răspunsul.

Sursa  2 	 Ce	este	un	monument?	

MONUMÉNT — obiect, parte a bunurilor culturale ale țării, poporului, omenirii 
(monumente de arheologie, istorie, artă etc.). Monumént — lucrare de arhitectură, de 
sculptură ridicată în amintirea unui eveniment, a unui personaj ilustru; grup sculptural, 
statuie, bust, placă comemorativă cu inscripție, arcă de triumf, coloană, obelisc etc., 
care prezintă o importanță științifică deosebită pentru știința respectivă etc.; document 
istoric de mare valoare; lucrare valoroasă care reprezintă ceva deosebit sau are o sem-
nificație deosebită. Cel mai des întâlnit tip de monumente sunt complexele memoriale. 
Monumentul reprezintă o parte componentă a tezaurului epocii, poporului, statului, a 
culturii ei2. 

¡¡ Referință istorică

Armenia dintotdeauna s-a aflat la intersecția drumurilor care legau Europa și Asia. 
Toate epocile, care s-au perindat pe aceste străvechi pământuri, și-au lăsat amprentele 
sale, de aceea, după numărul monumentelor de istorie și cultură, această țară poate fi 
considerată una dintre cele mai interesante din bătrâna Europă. Nu în zădar Armenia este 
numită „muzeu sub cerul liber”. Aici pot fi întâlnite urme ale tuturor civilizațiilor vechi ale 
bătrânului continent. Numeroasele monumente de artă și arhitectură transformă această 
țară într-un depozit și expoziție de opere de artă ale trecutului.

Unitatea 2. Cui și pentru ce se ridică monumentele?

q Întrebări și sarcini pentru lucrul în grup 

10. Cui sunt consacrate monumentele din fotografiile de mai jos?
11. De ce anume acestor oameni le sunt ridicate monumente, ce este comun între ele? 
12. Care este aportul acestor personalități în istorie și cultură? Ce valori au creat ei?
13. Cui aparțin aceste valori: doar poporului sau lumii întregi? Comentați răspunsul.
14. Concluzionați: cui și pentru ce sunt ridicate monumentele? Expuneți concluziile la 

care ați ajuns și celorlalte grupuri.

2 Dicționar enciclopedic. — [Sursă electronică]: — Regim de acces: http://en http://dexonline.wikitip.info/?s=monument.
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Grupul 1. 

Sursa   3 		Monumentul	lui	Haik,	or.	Erevan3

Sursa   4 		Strămoşul	poporului	armean

…armenii au provenit de la strămoșul Haik. 
Conform legendei, Haik a luptat cu tiranul 
Baeleus, uriaşul asirian, și l-a învins. În cinstea 
acestui eveniment, armenii au început comemo-
rarea datei de 11 august 2492 până la Christos 
[…]. În numele strămoșului Haik, poporul a fost 
numit Hayq, iar țara Hayastan4.

Sursa   5 		Monumentul	consacrat	lui	Ovanes	
Tumanian,	or.	Erevan

Sursa   6 		Ovanes	Tumanian	(1896–1923)

Poet, prozator, activist pe tărâm literar și 
social. Tumanian a luat parte activă în forma-
rea culturii noi armene. În 1921 în or. Tiflis el 
a fondat Casa Artei armene. În același an, el 
devine președintele Comitetului de ajutorare a 
Armeniei. Principiile artistice ale lui Tumanian 
sunt amplu expuse în poemele și baladele sale5.

3 Sursele 3, 5, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 27, 33, 39 și 41 — fotografii de K. Bairamean, anii 2013–2014 
4 Происхождение и формирование армянского народа.   

[Sursă electronică] www.historyofarmenia.am. — Regim de acces: http://www.historyofarmenia.am/ru/Encyclopedia_
of_armenian_history_hay_joxovrdi_tsagumn_u_kazmavorumy.

5 Туманян Ованес. [Sursă electronică] http://www.armenianlanguage.am/ru/Encyclopedia. — Regim de acces: 
http://www.armenianlanguage.am/ru/Encyclopedia_tumanyan_hovhannes.
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Sursa   7 		Monumentul	consacrat	lui	
Aram	Haciaturian,	or.	Erevan6

Sursa   8 		Aram	Haciaturian	 
(1903–1978)

Compozitor, dirijor, artist al poporului, 
doctor în studiul artelor. Haciaturian a influ-
ențat mult dezvoltarea muzicii armene și a 
ridicat muzica populară armeană la un nivel 
de apreciere internațional. Haciaturian este 
autorul primului balet național, fondatorul 
muzicii armene pentru cinema. Sala Mare a 
Filarmonicii din Erevan poartă numele lui 
Haciaturian. UNESCO a inclus în registrul 
„Memoria lumii” muzica pentru filme și no-
tele muzicale ale lui Aram Haciaturian7.

 

Sursa   9 		Monumentul	consacrat	lui	
Viktor	Ambarțumian,	or.	Erevan

Sursa   10 		Viktor	Ambarțumian	 
(1908–1996)

Renumit om de știință din domeniul fi-
zicii și astronomiei. În 1934 Ambarțumian a 
fondat și a condus prima catedră de astrofi-
zică din URSS. Cercetările lui Ambarțumian 
din domeniul statisticii și dinamicii sisteme-
lor stelare au stat la baza mecanicii statistice 
a sistemelor solare contemporane. Pentru 
lucrările elaborate, în anul 1995, a fost de-
corat cu Premiul de Stat al Federației Ruse. 
Ambarțumian a fost fondatorul și directorul 
Observatorului din Biurakan8.

6 Fotografie de Rita Villaert. Se publică cu permisiunea autorului. — Regim de acces: https://www.flickr.com/photos/
rietje/2907515182/.

7 Юнеско включила в программу ,,Память Мира” Арама Хачатуряна. — [Sursă electronică]: http://www.
vestikavkaza.ru/ — Regim de acces: http://www.vestikavkaza.ru/news/YUNESKO-vklyuchilo-v-programmu-Pamyat-
mira-Arama-KHachaturyana.html.

8 Академик Амбарцумян Виктор Амазаспович. Жизнь и творчество (1908–1996). — [Sursă electronică]:  
http://vambartsumian.org/ — Regim de acces: http://vambartsumian.org/index.php?cat=biogr&sec=0#01. 
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Sursa  11 	 Monumentul	consacrat	lui	Mesrob	Maștoț,	or.	Erevan

Sursa   12 		Mesrob	Maștoț	sau	
Mesrop	Mașdoț	(361/362–440)

În anul 405, Maștoț a creat alfabe-
tul armean care includea 36 de litere. Pe 
lingă limba maternă armeană, cunoștea 
limba greacă, siriană și persană. Maștoț 
a tradus oral Biblia pentru oameni. 
Susținut de catolicosul Saak, Maștoț a 
deschis primele școli în Armenia. A fon-
dat prima școală superioară creștină din 
Armenia, a elaborat metodica de predare 
a limbii armene și a scris primul manual 
de limbă armeană9.

Sursa   13 		Monumentul	consacrat	lui	David	
Anaht,	or.	Erevan

Sursa   14 		David	Anaht	 
(apr.	475	—	prima	jum.	a	sec.	al	VI-lea)

Un filosof armean. Pentru biruințele în dispu-
tele filosofice i se spunea de trei ori Mare Filosof și 
Invincibilul (Anaht). După David Anaht, filosofia 
este mama înțelepciunii, ea este începutul tuturor 
științelor și artelor (din care fac parte nu doar artele 
frumoase, ci și meșteșugurile), corectează greșelile 
lor10.

9 Месроп Маштоц. — [Sursă electronică]: http://ru.hayazg.info/ — Regim de acces: http://ru.hayazg.info/
Месроп_Маштоц.

10 Давид Анахт. — [Sursă electronică]: http://dic.academic.ru/ — Regim de acces: http://dic.academic.ru/dic.nsf/
enc_philosophy/5940/ДАВИДэ.
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Sursa   15 		Monumentul	consacrat	lui	
Alexandr	Spendiarian,	or.	Erevan

Sursa   16 		Alexandr	Spendiarian	
(1871–1928)

Compozitor, dirijor, pedagog, activist so-
cial, artist al poporului. Clasic al muzicii ar-
mene. În calitate de compozitor Spendiarian 
promova arta realistă, tindea spre o muzică 
programată, a creat în operele sale imagini 
poetizate ale naturii, tablouri de gen ale vieții 
poporului11.

Sursa   17 		Monumentul	consacrat	lui	
Martiros	Sarian,	or.	Erevan	

Sursa    18 		Martiros	Sarian	(1880–1972)

Cel mai apreciat pictor din Armenia, a 
creat arta nouă contemporană de tip sarianian. 
A fost fondatorul și directorul Muzeului de 
Stat al Armeniei. Sarian este considerat fon-
datorul școlii naționale armene de artă din pe-
rioada contemporană. Lucrările lui Sarian se 
păstrează în Galeria Națională a Armeniei și 
filialele ei, în Galeria Tretiakov din Moscova, 
în numeroase muzee de peste hotare, în colec-
ții personale12.

11 Спендиаров. [Sursă electronică] http://dic.academic.ru. — Regim de acces: http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/170514/
Спендиаров.

12 Певец Армении. [Sursă electronică] http://www.centre.smr.ru. — Regim de acces: http://www.centre.smr.ru/win/
artists/saryan/biogr_saryan.htm.
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Sursa   19 		Monumentul	consacrat	lui	Moisei	
Horenski,	or.	Erevan	

Sursa   20 		Moisei	Horenski	 
(aproximativ	410–490)

Istoric, fondatorul istoriografiei armene. S-a născut 
în satul Horeai, de aici și numele de familie Horenați. 
Împreună cu Mesrob Maștoț și alți elevi a tradus Biblia 
în limba armeană. Lucrarea principală — „Istoria 
Armeniei” — este prima carte sistematizată a istoriei 
poporului armean, elaborată în baza surselor armenești 
și din străinătate (siriene, grecești ș.a.). Această lucrare 
a influențat enorm istoriografia armeană și este tradusă 
în multe limbi străine13.

Sursa   21 		Monumentul	consacrat	lui	Grigor	Narekați,	or.	Erevan	

Sursa   22 		Grigor	Narekați	
(951–1003)

Poet armean, filosof și teo-
log. Reprezentantul Renașterii ar-
mene timpurii. Poemul lirico-mistic 
„Cartea cântărilor de jale”, tradusă 
în mai multe limbi ale lumii, a ju-
cat un rol important în dezvoltarea 
limbii armene literare. Pentru prima 
dată a fost tipărită în 1673 la Marsilia 
(Marseille), până atunci era răspân-
dită în varianta de manuscris14.

13 Enciclopedia fondului ,,Хайазг” Мовсес Хоренаци. [Sursă electronică]: http://ru.hayazg.info — Regim de acces: 
http://ru.hayazg.info/Мовсес_Хоренаци. 

14 Enciclopedia fondului ,,Хайазг” Григор Нарекаци. [Sursă electronică]: http://ru.hayazg.info — Regim de acces: 
http://ru.hayazg.info/Григор_Нарекаци.
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Sursa   23 		Monumentul	consacrat	lui	Alexandr	
Griboiedov,	or.	Erevan15

Sursa   24 		Alexandr	Griboiedov	(1795–1829)	

Diplomat rus, poet, dramaturg, nobil, autorul 
cunoscutei piese „Prea multă minte strică”, prima 
reprezentare a căreia a avut loc în incinta Cetății 
de la Erevan în anul 1827. Griboiedov a partici-
pat activ la semnarea Tratatului de la Turkmenchai 
între Rusia și Persia din 1828, care a jucat un rol 
important în soarta poporului armean. A fost am-
basadorul Rusiei în Teheran. Prin participarea lui 
directă a fost organizată strămutarea a peste 40 de 
mii de armeni în Armenia de Est16. 

Sursa   25 		Monumentul	consacrat	lui	Mikael	
Nalbandian,	or.	Erevan17

Sursa   26 		Mikael	Nalbandian	(1829–1866)

Scriitor armean, publicist, critic, activist social. 
Autorul romanelor „Unuia — cuvântul, altuia — 
mireasa” (1858), „Întrebarea celor morți” (1859, 
neîncheiat), „Agenda” (1858–1860). De o mare 
popularitate s-a bucurat lirica civică a poetului, 
pătrunsă de patosul luptei pentru libertate. A tradus 
poeziile lui A. S. Pușkin, M. Lermontov, H. Heine și 
alți poeți. Este autorul textului imnului Armeniei18.

15 Statuia lui Griboiedov. — [Sursă electronică]: http://charkhchyan.wordpress.com. — Regim de acces: http://
charkhchyan.wordpress.com/2013/11/27/գրիբոյեդովի-արձանը/.

16 Text de autor K. Bairamian și L. Oganesian. [Sursă electronică]: http://www.wisdoms.ru. — Regim de acces: http://
www.wisdoms.ru /avt/b65.html.

17 Fotografie de Armineaghayan (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via 
Wikimedia Commons. — [Sursă electronică]: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nalbandyan_M._%281%29.
JPG.

18 Mikael Nalbandian. — [Sursă electronică]: http://www.peoples.ru — Regim de acces: http://www.peoples.ru/art/
literature/story/nalbandian/.
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Sursa   27 		Monument	consacrat	lui	Tigran	al	
II-lea	cel	Mare,	or.	Erevan	

Sursa   28 		Tigran	al	II-lea	cel	Mare	 
(140–55	în.	Chr.)

Cel mai cunoscut împărat armean, a condus 
țara în anii 95–55 î.Hr. A fondat orașul-capitală 
Tigranakert. Pe timpurile domniei lui Tigran cel 
Mare, Armenia a devenit un stat puternic în Asia 
Anterioară. Până în zilele noastre s-au păstrat 
monede de aur, argint și bronz bătute în perioada 
domniei lui Tigran cu imaginea domnitorului și in-
scripția titlului nobiliar „Împăratul împăraților”19.

Sursa   29 		Monument	consacrat	lui	Oganes	
Aivazovski,	or.	Erevan20

Sursa   30 		Oganes	Aivazovski	 
(1817–1900)

Pictor de tablouri marine cu renume mon-
dial, colecționar de origine armeană. Este autorul 
a peste 6 mii de lucrări. Cel mai clar trăsăturile 
romantice ale creației lui s-au manifestat în tabloul 
„Al nouălea val”. Meritele pictorului au fost apre-
ciate în toată lumea. A fost ales Membru a cinci 
Academii de Arte21. 

19 Тигран Великий. — [Sursă electronică]: http://www.globalarmenianheritage-adic.fr — Regim de acces: http://
wwwglobalarmenianheritage-adic.fr/0ru/5music/0tigran1.htm.

20 Statuia lui Oganes /Ivan/ Aivazovski. Erevan. Fotografie de K. Bairamian, 2014.
21 Иван Айвазовский. — [Sursă electronică]: http://ivan.evart.ru. — Regim de acces: http://ivan.evart.ru./bio.
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Sursa   31 		Monumentul	consacrat	lui	
Komitas,	or.	Erevan22

Sursa   32 		Komitas	(Sogomon	Sogomonian)	
(1869–1935)

Compozitor, muzician, cântăreț, dirijor, 
pedagog, fondatorul școlii naționale armene 
de compozitori. Komitas a fost fondatorul și 
membrul Organizației muzicale internaționale, 
la care prezenta comunicări despre muzica ar-
meană. Numele lui Komitas îl poartă cuartetul de 
strune, Conservatorul din Erevan, Casa Muzicii 
de cameră, un prospect, un parc. Monumente 
consacrate lui Komitas sunt ridicate în Erevan, 
Etchmiadzin și Paris23.

Sursa   33 		Monument	consacrat	lui	William	
Saroyan,	or.	Erevan

Sursa   34 			William	Saroyan	 
(1908–1981)	

„Deși scriu în limba engleză și m-am năs-
cut în America, mă consider scriitor armean. 
Cuvintele îmi sunt în engleză. Mediul, despre 
care scriu, la fel este american. Sufletul meu, care 
mă impune să scriu, este armean. Deci, eu sunt 
un scriitor armean”. Sunt cuvintele scriitorului, 
primit și iubit foarte mult în Armenia24.

22 Комитас. — [Sursă electronică]: http://commons.wikimedia.org/ — Regim de acces: http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Statue_of_Komitas_Vardapet,_Yerevan,_Armenia.jpg.

23 Комитас. — [Sursă electronică]: http://www.armeniaculture.am — Regim de acces: http://www.armeniaculture.am/
ru/Encyclopedia_komitas.

24 О Виляме Сарояне. — [Sursă electronică]: http://magazines.russ.ru — Regim de acces: http://magazines.russ.ru/
interpoezia/2011/1/ba13-pr.html.
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Sursa   35 		Monumentul	consacrat	lui	Akop	
Megapart,	or.	Erevan25

Sursa   36 		Primul	tipograf	Akop	Megapart	
(XV–XVI		вв.)

Informații despre biografia lui Akop Megapart 
nu s-au păstrat. În 1512, primul tipograf armean 
Akop Megapart (Megapart — păcătos) a tipărit 
prima carte armeană — „Cartea de vineri”. Grație 
activității lui, limba armeană a devenit una dintre 
primele limbi tipărite din lume26.

Sursa   37 		Monument	consacrat	lui	Vagram	
Papazian,	or.	Erevan27

Sursa   38 		Vagram	Papazian	(1888–1968)

Actor armean. În scenă a început să prezinte din 
1907 (Istanbul). În anii 1922–1953 a participat în 
turneele trupelor de actori armeni și ruși prin URSS 
și peste hotare. Din 1954 a jucat în teatrul armean 
G. M. Sundukian (Erevan). A jucat în piesele de W. 
Shakespeare (Romeo în „Romeo și Julieta”, 1908; 
Hamlet în „Hamlet”, 1912; Lear în „Regele Lear”, 
1914; s-a remarcat în rolul lui Othello în „Othello”, 
1932). A moștenit tradițiile artei actoricești europene 
din sec. al 19-lea și a dezvoltat teatrul de tragedie tra-
dițional armean28.

25 Statuia lui Akop Megapart. Erevan. Fotografie de K. Bairamian, 2014.
26 Акоп Мегапарт. — [Sursă electronică]: http://dic.academic.ru/ — Regim de acces: http://dic.academic.ru/dic.nsf/

ruwiki/613872.
27 Fotografie din Armineaghayan (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 )], via 

Wikimedia Commons: — [Sursă electronică]: http://commons.wikimedia.org/wiki//File:Վահրամ_Փափազյան_(2).
JPG.

28 Ваграм Папазян. — [Sursă electronică]: http://dic.academic.ru — Regim de acces: http://dic.academic.ru/dic.nsf/
enc1p/35654/ПАПАЗЯН.
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Sursa  39 		Monument	consacrat	lui	Arno	Babajanian,	or.	Erevan

Sursa    40 		Arno	Babajanian	(1921–1983)

Renumit compozitor, pianist 
și pedagog, artist al poporului din 
URSS, unul dintre cei mai cunoscuți 
și apreciați muzicieni. Cântecele lui 
erau învingătoare la festivaluri și 
concursuri internaționale. „Odată, 
la noi a venit un vizitator. El ne-a 
rugat să cântăm ceva, pentru a de-
termina cine dintre noi are auz mu-
zical. Eu am cântat, ba chiar am bă-
tut din palme ritmul. Acest om m-a 
ascultat și mi-a spus că eu trebuie să 
mă ocup de muzică. Abia mai târziu 
am aflat că acest om era Aram Iliici 
Haciaturian” — scria mai târziu 
Arno Babajanian29.

Sursa   41 		Monument	consacrat	lui	Tigran	
Petrosian,	or.	Erevan

Sursa   42 		Tigran	Petrosian	(1929–1984)	

Mare maestru internațional de șah și campion 
mondial. Meciul cu Botvinnik care a avut loc în 
1963 l-a făcut pe Tigran Petrosian, în vârstă de nu-
mai 33 de ani, un nou campion mondial. Petrosian a 
menținut titlul de campion timp de șase ani. A fost 
idolul și mândria poporului armean. Supranumit 
„Iron Tigran”, datorită stilului său de joc, caracteri-
zat printr-o defensivă impenetrabilă, el punând sigu-
ranța pe primul loc. Al doilea nume de „Stângaciul 
din șah” l-a însoțit datorită unei maniere de joc, care 
îi punea în încurcătură de adversarii săi renumiț30.

29 Арно Бабаджанян. — [Sursă electronică]: http://babadzanyan.narod.ru. — Regim de acces: http://babadzanyan.
narod.ru/bio.htm.

30 Тигран Петросян — чемпион мира по шахматам. — [Sursă electronică]: http://www.gambiter.ru. — Regim de 
acces: http://www.gambiter.ru/chess/item/306-tigran-petrosyan.html.
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Unitatea 3. Istoria și cultura în memorie și monumente 

q

15. De ce Consiliul internaţional al monumentelor şi siturilor (ICOMOS) de pe lângă 
UNESCO a instituit o zi specială, consacrată ocrotirii monumentelor istorice și 
culturale (sursa 43)? 

16. Vă sunt cunoscute cazurile, când monumentele consacrate unor personalități istorice 
sau evenimente au fost demolate? De ce s-a întâmplat acest lucru?

17. Cum trebuie de procedat cu monumentele, în cazul în care atitudinea față de aceste 
evenimente sau personalități s-a schimbat în prezent, a devenit negativă?

Sursa  43 	 Despre	ziua	mondială	a	monumentelor	și	siturilor

În 1983 Consiliul internaţional al monumentelor şi siturilor (ICOMOS) — orga-
nizaţie de specialitate a UNESCO, a instituit, pe data de 18 aprilie, Ziua internaţională 
a monumentelor şi siturilor cu scopul de a atrage atenția societății asupra problemelor 
ocrotirii și păstrării patrimoniului cultural mondial31.

Sursa  44 	 Piața	Lenin	din	Erevan.	Anul	198032

31 Международный день памятников и исторических мест. — [Sursă electronică]: wttp://ru.wikipedia.org/ — Regim 
de acces: http://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_день_памятников_и_исторических_мест.

32 Piața Lenin din Erevan. Anul 1980. — [Sursă electronică]: http://di-sok.livejournal.com — Regim de acces: http://
disok.livejournal.com/5839.html.
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Sursa  45 	 Piața	Republicii	din	Erevan.	Anul	201433

Sursa  46 	 Opinia	unui	istoric	sovietic	armean	despre	Lenin,	anul	1970

Numele marelui Lenin este simbolul libertății pentru toate popoarele. În istoria 
omenirii n-a existat până în prezent o influență a ideilor dezvoltării sociale atât de cu-
prinzătoare ca ideile leninismului, care le-a arătat popoarelor calea spre o viață liberă 
și fericită. […]. Ideile leniniste nemuritoare au adus nu doar o viață liberă și fericită 
poporului armean, dar și l-au salvat de la nimicirea fizică definitivă. Armenia, econo-
mic înapoiată și transformată într-un morman de cenușă, în perioada Puterii sovietice a 
devenit o republică industrială cu o știință și cultură înalt dezvoltată34.

Sursa  47 	 Opinia	unui	activist	social	armean	contemporan	despre	Lenin

Fostul deținut politic din URSS, membrul Parlamentului Adunării Naționale din 
Armenia Azat Arșakian altfel îl descrie pe Lenin. În viziunea lui, “revoluția lui Lenin 
s-a bazat pe faptul că el a permis să fie nimiciți oponenții lui politici. El a adus multe 
suferințe poporului armean. Aceasta a fost o catastrofă. Lenin a organizat o revoluție 
sângeroasă și în sânge i-a omorât pe oponenții săi. Leninismul e numai sânge”35.

33 Площа Республіки. Єреван. Фотобанк Лорі. https://lori.ru/.
34 Агаян Ц.П. В.И. Ленин и освобождение армянского народа. [Sursă electronică] http://lraber.asj-oa.am. — Regim 

de acces: http://lraber.asj-oa.am /1622/1/19.pdf.
35 O privire retrospectivă: imaginea lui V. I. Lenin continuă pentru a evoca amintiri. — [Sursă electronică]: http://

armenpress.am/arm/news — Regim de acces: http://armenpress.am/arm/news /716071/.
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q Discuţie finală
 Trebuie oare păstrate monumentele trecutului, dacă atitudinea față de oamenii și 

evenimentele întruchipate în ele s-a schimbat, a devenit negativă? Reflectați asupra 
răspunsului și adoptați o poziție. 

 Discutați cu colegul de alături punctul dvs. de vedere. Prezentați argumente în 
susținerea acestei poziții. Alegeți un reprezentant al grupului care va prezenta 
argumentele dvs. întregii clase.

А Monumentele trecutului imperial și sovietic trebuie distruse și 
trecutul trebuie uitat.

B
Monumentele, atitudinea față de care s-a schimbat, a devenit 
negativă, trebuie adunate în muzee, într-un parc special ca amintire 
despre lecțiile trecutului care nu trebuie să se repete.

C Aceste monumente trebuie să rămână la locurile lor, doar să fie 
adăugată o placă informativă specială.

D Varianta dvs. de răspuns.
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 X Cum răsună în creaţia lui Serghei Paradjanov  
dialogul dintre culturi?

q

1. Studiaţi fotografia (sursa 1) şi presupuneţi ce au vrut să exprime în această imagine 
omul şi fotograful. Pentru explicaţii, utilizaţi informaţia istorică. Daţi o denumire 
fotografiei. 

Sursa   1  1

¡¡ Referinţă istorică

Serghei Paradjanov (Sergo Paradjanean) a fost un renumit regizor de cinema, sce-
narist, care s-a născut la Tbilisi în anul 1924. În 1942–1945 a studiat la Institutul de 
Inginerie în domeniul Transportului Feroviar, apoi la Secţia de Vocal a Conservatorului 
din Tbilisi, la Şcoala de Coregrafie de pe lângă Teatrul de Operă. În 1945 s-a transferat la 
Conservatoriul din Moscova, după care a fot admis la studii la Facultatea de Regizori a 
Institutului Internaţional de Stat de Cinematografie.

Din anul 1949 Serghei Paradjanov activează la studioul cinematografic în numele 
lui A.P. Dovjenko din Kiev şi produce atât filme artistice, cât şi documentare. În anii 

1 Imagine din cartea: „Сергей Параджанов: хроника диалога” [фотоальбом] / Юрий Мечитов; [предисл.: Э. Ряза-
нов]. — Тбилиси: GAMS-print, 2009. — С. 280.
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`60, maestru susține activ mișcarea disidenților2 din Ucraina. Numele lui figurează printre 
primele semnături în renumita „scrisoare a celor 139”, adresată conducătorilor de vârf ai 
URSS în semn de protest împotriva persecutării nelegitime a intelectualității științifice și 
de creație. Un eveniment de seamă a devenit premiera filmului „Urmele predecesorilor 
dați uitării” la cinematograful „Ucraina” în octombrie 1965, unde, înainte de proiectarea 
filmului, au luat cuvântul apărătorii drepturilor omului din Ucraina, protestând împotriva 
persecutării intelectualilor ucraineni. După ce i se interzice continuarea lucrului asupra fil-
mului „Frescele de la Kiev” la studioul A Dovjenko în anul 1966, Serghei Paradjanov a fost 
nevoit să plece din Ucraina în Armenia. În 1968, la studioul cinematografic „Armenfilm” 
a realizat pelicula cinematografică „Saeat-Nova”, în care au fost filmați și renumiți actori 
georgieni. 

S. Paradjanov critica activ și deschis puterea sovietică, lua atitudine împotriva cen-
zurii și a oricăror marginalizări în artă. În anul 1973 regizorul de cinema a fost arestat 
la Kiev, conform unei învinuiri inventate și condamnat la cinci ani de detenție. Grație 
campaniei internaționale de protest, în decembrie 1977 a fost eliberat. A doua oară a fost 
arestat în anul 1982 la Tbilisi, dar peste câteva luni a fost eliberat grație protestelor in-
ternaționale ale activiștilor din domeniul culturii și a participării active în campania de 
eliberare a intelectualității de artă georgiene. Din cauza interdicției de a locui la Moscova 
și Kiev, Paradjanov se stabilește în orașul natal Tbilisi. I se oferă posibilitatea să lucreze 
la studioul „Gruzia-film”, la care creează filme remarcabile.

În afară de regizarea și turnarea filmelor, Serghei Paradjanov a scris scenarii și s-a 
realizat în calitate de pictor: este autorul uni număr impunător de desene și de colaje. 

Serghei Paradjanov a decedat la 21 iulie 1990 la Erevan, când a început să lucreze la 
filmul autobiografic „Mărturisire”. Renumitul activist în domeniul cinematografiei a fost 
înmormântat la Erevan, în panteonul geniilor poporului armean. 

Unitatea 1. Serghei Paradjanov — creație fără hotare: filmul

q

2. Stabiliți tematica filmelor lui Serghei Paradjanov (sursa 2).  
Istoria și cultura căror popoare sunt reflectate în ele? 

3. Ce unește, după părerea Dumneavoastră, filmele despre care se vorbește în sursele 
3–10 și în ce constă specificul lor?

4. Ce este remarcabil, conform părerii cercetătorilor ucraineni (sursa 4,5), în filmul 
„Urmele înaintașilor dați uitării”? 

5. Cum, este prezentat în filmele lui Serghei Paradjanov „cel mai fin sentiment al culturii 
naționale a lui S. Paradjanean”, conform specialistului în domeniul cinematografiei 
Neea Zorkina, (sursa 9)?

6. Cum înțelegeți concepția lui S. Paradjanov despre artă (sursa 10)?

2 Disidenți — persoane cu opinie separată. Mișcarea desidențială a fost o acțiune de protest în Uniunea Sovietică, 
participanții căreia se expuneau împotriva caracterului totalitar al puterii și optau pentru respectarea drepturilor omului. 
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Sursa   2 		 Filmografia3	lui	S.	Paradjanov

„Poveste	moldovenească” — lucrare de licență, 1951;
„Andrieș” — film artistic pe baza unei povești populare moldovenești, 1954;
Capela	„Dumca”	(rus.	„Думка”)	— film documentar despre capela academică 

națională a Ucrainei — un colectiv muzical care interpretează opere muzicale corale 
populare și clasice fără acompaniament instrumental. A fost creată în 1920 și activează 
până în prezent, 1957;

„Rapsodia	ucraineană”	— un film artistic despre soarta și dragostea unui soldat 
ucrainean pe nume Anton, care, în timpul Celui de-al doilea război mondial, a fost luat 
prizonier și salvat în Germania de către un organist; 1961;

„Urmele	înaintașilor	dați	uitării”	— un film artistic după motivul povestirii cu 
același nume a scriitorului ucrainean M. Coțiubinski despre dragostea tragică și nefe-
ricită dintre perechea de huțuli Ivanko și Maricica din două familii aflate în duşmănie, 
1964;

„Frescele	de	la	Kiev”	(neterminat) — un film artistic despre Marele Război pen-
tru Apărarea Patriei, turnat în noua manieră stop cadru — a fost interzis să fie filmat 
până la capăt, 1966;

„Acop	Ovnatean”.	Un film documentar despre cel mai renumit pictor portretist 
armean din secolul XIX care a locuit la Tbilisi, 1967;

„Culoarea	rodiei”	(Saeat-Nova). 1969 — un film artistic despre un poet cântăreț 
armean din secolul XVIII, Saeat-Nova, care s-a născut la Tbilisi.

„Legenda	despre	cetatea	Suram”.	1984 — un film artistic turnat după legenda 
gruzină despre cetatea Suram, care poate fi ridicată și devine invincibilă numai dacă în 
ea este zidit de viu un tânăr chipeș. 

„Arabescuri	pe	 tema	Pirosmani”	— film documentar despre renumitul pictor 
autodidact de la răscruc ea secolelor XIX–XX, 1986;

„Așik-kerib” — film artistic turnat în baza poveștii cu același nume de  
M. Lermontov despre aventurile unui muzicant, după o poveste populară azeră,1988.

Sursa   3 	 Culturologul	ucrainean	Vadim	Skuratovski	despre	filmul	„Andrieș”

O poveste fermecătoare în versuri. […] Ciobănașul Andrieș, întruchiparea „lumi-
nii”, pornește la luptă cu demonul „Vârtejul Negru”, care urăște tot ce este viu. Baletul, 
pantomima, „ritualul” absolut convențional, timpul absolut convențional și spațiul fi-
ecărui cadru — iată momentele importante și mijloacele acestei competiții. „Andrieș” 
[…] este o prevestire uimitoare a genului balcano-moldovenesc al „Urmelor înaintași-
lor dați uitării”4.

3 Această listă nu conţine toate filmele documentare, realizate de S. Paradjanov.
4 Вадим Скуратовский. Тени забытых фильмов. Citat după „Экранный мир Сергея Параджанова”. — Кiev: 

2013. — С. 39–40.
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Sursa   4 	 Cineastul	ucrainean	L.	Bryuhovețkaia	despre	filmul	 
„Urmele	înaintașilor	dați	uitării”

…În viitor, posibil, nu doar folcloriștii, dar și toți cei cărora le este scumpă arta 
populară vor studia filmul și cu ajutorul lui vor construi impresii despre obiceiurile hu-
țulilor5, despre arta lor originală. Or, și aceasta se îndepărtează tot mai mult în timp și 
expozițiile de la muzee nu oferă toată gama de impresii, așa cum face viața eroilor din 
filme, prezentată pe ecran. În film nu se foloseau nici butaforii6, nici exponate de mu-
zeu. A fost o întâmplare fericită să fie găsite la locuitorii din Carpați și să fie prezentate 
în film o mulțime de icoane vechi, obiecte de cult bisericesc, diferite piese vestimentare 
ale huțulilor și diferite alte obiecte: vestoane, căciule, fuste, mărgele etc. Aceste comori 
au fost aduse de către oamenii care veneau din localități foarte îndepărtate la montarea 
filmului. În consecința acestui fapt, se creează, la spectatori, impresia de autenticitate, 
care este imposibil să apară atunci când se utilizează chiar și cea mai reușită butaforie7. 

Sursa   5 		 Specialistul	în	știința	literaturii	și	disidentul	ucrainean	Ivan	Dzyuba	 
despre	filmul	„Urmele	înaintașilor	dați	uitării”

Istoria tulburătoare despre Romeo și Julieta (în cazul descrierii operie despre hu-
ţulii Ivanka și Maricika), foarte valoroasă și poetică, i-a servit lui Paradjanov drept un 
„ghid” specific în lumea legendelor, a vieții populare, a artei, tradițiilor. Toate acestea, 
la rândul lor, îl interesau nu doar ca simple aspecte ale trecutului, dar ca sursă a ceea 
ce este adevărat, a problemelor lui spirituale și a frământărilor lui, ca arenă pentru 
prezentarea problemelor mereu actuale ale existenței umane, pentru găsirea celor mai 
importante valori ale spiritului omenesc8.

Sursa   6 		 Teoreticianul	francez	al	filmului	Eric	Byulo	 
despre	filmul	lui	Serghei	Paradjanov	„Saeat-Nova”

…Creând compoziția de cadre ale filmului „Saeat-Nova”, regizorul se inspiră di-
rect din miniaturile armenești. Apogeul artei în miniatură, care reprezintă unul dintre 
momentele centrale ale culturii armenești, datează încă din Evul Mediu. Cadrele lumi-
noase ale filmului reproduc același desen linear și schematic cu contururi negre…

… Identificarea poetului ‚‚Saeat-Nova” cu Sfântul Gheorghe, apărătorul oameni-
lor, nu încetează să impresioneze. Or, aceasta este cu adevărat o atitudine națională față 
de poet. Poetul, aidoma unui sfânt, devine apărătorul poporului armean. Chiar dacă 
poetul moare, cântecul lui nemuritor rămâne în memoria poporului9. 

5 Huțuli — grup etnografic de ucraineni care locuiesc în Carpați.
6 Butaforie — ansamblu de obiecte (sculpturi, vase, copaci etc.) confecționate din paste maleabile, din hârtie și clei, 

folosite la realizarea decorurilor și a recuzitei de teatru, în cinematografie etc.
7 Larisa Briuhoveţcaia. „Urmele înaintașilor dați uitării” — manifest artistic. Citat după: „Экранный мир Сергея Па-

раджанова”, — Кiev: 2013. c.31.
8 Иван Дзюба. День поиска. Citat după: […] „Экранный мир Сергея Параджанова”/ — C.16.
9 Эрик Бюло. „Саят-Нова” Сергея Параджанова. Citat după: „Экранный мир Сергея Параджанова”. Киев: 2013. 

С. 144, 152.
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Sursa   7 		 Serghei	Paradjanov	despre	filmul	„Frescele	de	la	Kiev”

„Visez de mult timp să produc un film despre Kiev. Orașul a fost deja prezentat de 
mai multe ori pe ecran — din punct de vedere istoric, al peisajului, al arhitecturii, al 
industriei. Dar vreau să privesc în sufletul orașului Kiev”10.

Sursa   8 		 Istoricul	englez	de	film	și	regizorul	Herbert	Marshall	 
despre	filmul	„Culoarea	rodiei”

Peste tot — la Leningrad, Moscova, Kiev — ni se spunea că trebuie să privim ne-
apărat un film: „Culoarea rodiei”.

…Filmul, turnat la studioul cinematografic „Armenfilm”, în Erevan, este o versi-
une în limba rusă. În titrele de la începutul filmului se menționează că este vorba despre 
poetul armean Harutiun Saadean, cunoscut ca Saeat-Nova, renumit ca regele cântărilor 
religioase. A trăit în perioada 1712–1795 și a fost renumit ca un cântăreț popular și au-
tor al liricii de dragoste, pe care o interpreta acompaniindu-se la un instrument național, 
o varietate a alăutei. La început, lucra în calitate de țesător, apoi a devenit poet la curtea 
împăratului georgian Irakli. Din 1768 a trăit în mănăstire, iar în 1795 a murit în mâinile 
cotropitorilor persieni. <Poetul rus> Valerii Briusov scria despre el: „Saeat-Nova a fost 
un cântăreț care a ridicat poezia cântăreților populari la cea mai mare înălțime; cu forța 
geniului său, a transformat meseria de cântăreț popular la rangul de vocație de poet […] 
Saeat-Nova a fost primul care a demonstrat, prin propriul exemplu, ce forță tăinuiește 
vocea cântărețului popular”11. 

Sursa   9 		 Cineastul	Neea	Zorkina	despre	filmele	lui	S.	Paradjanov	

„Legenda despre cetatea Suram” a fost filmat de Paradjanov după o întrerupere de 
cincisprezece ani, ani groaznici și plini de amărăciune12. Dar nici urme de oboseală, 
nici renunțare la principiile căutărilor eterne nu pot fi găsite în acest film târziu. La baza 
subiectului se află o legendă veche despre un tânăr minunat, adus ca jertfă în numele 
apărării orașului natal. Simțul fin al culturii, esteticii, stilului național al lui Paradjanov 
este prezent aici în decizia regizorului, aproape incredibil de potrivit cu pictura și cu 
tradițiile teatrale georgiene. Și dacă „Umbrele înaintașilor dați uitării” a fost un film cu 
adevărat ucrainean, dacă în „Culoarea rodiei” este materializată însăși noțiunea despre 
spiritul armenesc religios și cel al frumuseții, atunci „Legenda despre cetatea Suram” 
a absorbit poezia antichității georgiene, factura aspră și elegantă a folclorului național, 
imagini, fresce13.

10 Citat după: „Экранный мир Сергея Параджанова”. — К.: 2013. — С. 75.
11 Герберт Маршалл. Дело Серго Параджанова. Citat după: „Экранный мир Сергея Параджанова”. — С. 157.
12 (Este vorba despre arest, perioada petrecută în lagăr, interdicția filmelor turnate pentru a fi proiectate, neadmiterea la 

activitatea de creație).
13 Зоркая Н.М. История Советского кино. Citat după: „Экранный мир Сергея Параджанова”. Киев: 2013. — С. 13.
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Sursa   10 		Serghei	Paradjanov	despre	filmul	„Umbrele	înaintașilor	dați	uitării”	

„De ce am făcut acest film”? Pur și simplu l-am făcut. Arta este ceva ce ne depă-
șește, ea este chiar mai presus de limitele conștiinței noastre. Fără ea, ca fără aer, nu am 
putea trăi. Arta există pentru toți cei care o iubește. Eu sunt armean, dar de ce nu aș face 
un film ucrainean? Arta este mai presus de popor, deși, totodată, are caracter popular”14.

Unitatea 2. Serghei Paradjanov — geografia vieții și a creației

q

7. Găsiți în sursele 11–17 motivele din cauza cărora S. Paradjanov a abordat în filmele 
sale diferite subiecte naționale. 

8. Care sunt cele „trei patrii” pe care le are în vedere Serghei Paradjanov în sursa 13?  
În ce mod afirmațiile lui corelează cu subiectele filmelor lui?

9. Ce are în vedere cercetătorul georgian, când scrie despre Paradjanov că a încercat 
să „unească ceea ce este imposibil să fie unit”? (sursa 15)?

10. Cum credeți, cu ce scop colegul lui Paradjanov, regizorul armean L. Grigorean (sursa 
17) a scris o carte despre prietenul său, care a văzut lumina tiparului în colecția „Viața 
oamenilor iluștri”?

11. Cum înțelegeți expresia „Paradjanov — fenomen internațional”? De ce Serghei 
Paradjanov este considerat reprezentantul „propriu”al atâtor culturi diferite?

Sursa   11 	 Sergo	Paradjanov	despre	Tbilisi	

M-am născut și am crescut într-un oraș extraordinar, în care asirianul și ucrai-
neanul, kurdul15 și rusul, armeanul și azerul, georgianul și grecul, turcul și polonezul, 
spaniolul și neamțul, estonianul și evreul conviețuiesc într-o mare familie, în aceeași 
casă. Acest oraș are un colorit specific, un aromat specific, iubire și libertate specifice. 
În acest oraș, pe aceeași piață, se înalță bisericile rusă, armeană și gruzină, sinagoga 
evreiască și moscheea musulmană […] este o minune, o minune care totdeauna este 
prezentă în mine16.

Sursa   12 	 Renumitul	regizor	sovietic	rus	Eldar	Reazanov	despre	S.	Paradjanov

Paradjanov este un mare regizor, cu o soartă tragică, incredibilă. Născut la Tbilisi, 
de naționalitate armean, a studiat la Moscova, la Institutul unional de stat de cinema-
tografie (ВГИК), apoi a locuit mulți ani la Kiev. Din păcate, în Uniunea Sovietică, 
l-au cunoscut doar colegii cineaști. Filmele lui, specifice, poetice, neobișnuite, erau 
proiectate în cinematografe mici. De aceea, cum se spunea pe atunci, „Paradjanov a 

14 Citat după „Экранный мир Сергея Параджанова”. Киев: 2013, — С. 69.
15 Kurzi — denumirea generică a populațiilor vorbitoare de limbă iraniană, care locuiesc în zonele de munte ale Iranului, 

Irakului, Turciei și Siriei actuale și în alte câteva țări din regiune.
16 Параджанов С. Исповедь: Киносценарии.Письма / С. Параджанов. — СПб.: Азбука, 2001. — С. 196.
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fost bine cunoscut în cercuri înguste”. Este adevărat că din „aceste cercuri înguste” 
făcea parte toată elita cinematografiei mondiale. Era admirat de Fellini, Vaida, Forman 
și Tarkovski17.

Sursa   13 	 Sergo	Paradjanov:	„Am	trei	patrii…”

„Ce este biografia mea?” „Dardi”18 — iată forma ei veșnică. <…> Pentru mine, 
Armenia este artă și istorie, ea înseamnă prietenii mei, bucuria mea, pierderile noastre 
în domeniul creației. Aici, eu îi prezint într-o uniune armonioasă pe artiștii georgieni 
și armeni, prezint și autoportretul. <…> Toți știu că am trei patrii. M-am născut în 
Georgia, am lucrat în Ucraina și vreau să mor în Armenia”19.

Sursa   14 	 Din	amintirile	cineastului	georgian	Cora	Țereteli	

S.Paradjanov este de baștină din Tbilisi. Tbilisi, sau Tiflis, cum își numea orașul 
Paradjanov, după moda veche, a fost pentru el un loc deosebit în univers… A copilărit 
în unul dintre locurile acelea multinaționale ale capitalei georgiene, unde la intersecția 
a trei culturi (georgiană, armeană și turcică) și a trei religii (creștină, armeano-gregori-
ană și musulmană) s-a conturat un fenomen etnic specific, deosebit… Pe paginile unuia 
dintre manuscrisele unui desen, care seamănă cu un autoportret, este prezentă o notă, 
realizată cu creionul: „Harutiun sunt eu, Saeat-Nova sunt eu””20.

Sursa   15 		Criticul	de	artă	georgian	G.	Davitașvili	despre	creația	lui	S.	Paradjanov	

Unind ceea ce nu poate fi unit, parcă a încercat, cu ajutorul artei, să unească Orientul 
și Occidentul. Armean după sânge și caracter, după locul nașterii — georgian, după 
credință — ortodox, după limbă — rus, după legăturile de rudenie — ucrainean, după 
plastica artei sale — pers, olandez, francez, spaniol, japonez și hindus concomitent – 
S.Paradjanov a înglobat tot ce s-a amestecat la Tiflis în secolul XIX. Triumful imposi-
bilului în formă — iată apanajul lui Paradjanov. […] Asemenea eroului din „Culoare 
rodiei”, cântărețului popular Saeat-Nova, care a compus cântece în trei limbi — ar-
meană, gruzină, azeră –, și însuși el, regizorul Paradjanov, a creat trei filme în trei 
limbi: „Culoarea rodiei” în limba armeană, „Legenda despre cetatea Suram” în limba 
georgiană, „Așik-Kerib” după povestea lui Lermontov în limba azeră. În fiecare film, 
Paradjanov se prezintă ca un adevărat purtător al acestor culturi naționale, o parte in-
separabilă a lor21.

17 Эльдар Рязанов. „Человек-праздник”. Prefață la cartea „Сергей Параджанов хроника диалога”. Tot acolo, 
supracoperta.

18 Dardi — în limba gruzină — „tristețe”.
19 Interviul lui S. Paradjanov la TV armeană la inaugurarea expoziției la Erevan, la 15 ianuarie 1988. [Sursă electronică]. — 

Regim de acces: http://burusi.wordpress.com/2010/04/21/sergei-parajanov-5/.
20 Параджанов С. Дремлящий дворец./ С. Параджанов. Санкт-Петербург.: „Азбука-классика”, 2006. — С. 10, 15.
21 Георгий Давиташвили. Шамхал и воин. [Sursă electronică]. — Regim de acces: http://www.nukri.org/index.php?na

me=News&file=article&sid=375.
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Sursa   16 		Istoricul	cineast	Naum	Kleiman	despre	caracterul	creației	lui	S.	Paradjanov

Se poate spune că Paradjanov este un regizor transcaucazian, pentru că în filmele 
lui sunt prezente și motive gruzine, și armenești, și azere, și influențe iraniene, și in-
teresante ecouri turcești. El este un minunat maestru al filmului ucrainean. În afară de 
acesta, este discipolul școlii cineaste moscovite. Desigur, este un fenomen internațio-
nal, înțeles absolut în orice loc al globului pământesc, ca orice mare artist”22.

Sursa   17 	 Regizorul	armean	Levon	Grigorean	despre	filmele	lui	S.	Paradjanov

Filmul lui Paradjanov „Umbrele înaintașilor dați uitării”, care transmite într-un 
mod surprinzător impulsul poetic și specificul național al etosului slav, a devenit una 
dintre culmile filmului ucrainean. Paradjanov este considerat un clasic al cinematogra-
fiei și bustul lui este instalat la studioul Dovjenko. În Armenia, este considerat clasic 
al cinematografiei armenești. Filmul lui „Culoarea rodiei” a devenit cea mai mare re-
alizare a cinematografiei armene. Muzeul lui Paradjanov, deschis la Erevan, este unul 
dintre cele mai vizitate muzee. În Georgia, a realizat filmul „Legenda despre cetatea 
Suram”, care redă într-un mod surprinzător de exact particularitățile naționale ale po-
porului georgian, devenind, totodată, una dintre cele mai bune realizări ale cinemato-
grafiei georgiene. Monumentul lui împodobește o piață din centrul orașului Tbilisi. Nu 
în ultimul rând, fenomenal este că el, artistul cu legături puternice cu tradițiile culturale 
creștine, în ultima sa lucrare, „Așik-Kerib”, a pătruns atât de adânc în esența mentali-
tății musulmane și a creat un film care a devenit un eveniment în cultura islamică. Cel 
mai bun monument și cea mai bună confirmare a acestui lucru este faptul că regizorii 
iranieni care sunt decernați în ultimul timp cu premii, mențiuni la cele mai importante 
festivaluri îl numesc în mod deschis pe Paradjanov guru spiritual23 al lor și întotdeauna 
vorbesc cu mare respect și admirație despre el. La figurat vorbind, ei susțin că „au cres-
cut din mantaua lui”24.

Unitatea 3.  Serghei Paradjanov — creație fără granițe:  
arta în afara filmului

q

12. Din ce perioadă fac parte tablourile (sursele 18–19)? Cine sunt autorii acestor opere? 
Prin ce sunt renumite?

13. Explicați de ce sursa 20 este considerată un colaj. Cum credeți, de ce și pentru ce 
artistul a folosit renumitele tablouri ale Renașterii în activitatea sa? Ce a vrut să le 
comunice posibililor vizitatori la sfârșitul secolului ХХ?

22 Наум Клейман. Комментарии. În cartea „Экранный мир Сергея Параджанова”. Culegere de articole. Autorul ideii 
și alcătuitor Iurii Morozov. Кiev, 2013. — С. 177.

23 Guru — învățător, maestru spiritual.
24 Григорян Л. Параджанов/ Л. Григорян. Москва.: Молодая гвардия, 2011 — С. 1–2.
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Sursa  20 	 	S.	Paradjanov.	 
Colajul	„Căință”,	variație	 
la	tema	lui	Pinturicchio	și	Rafael25

25 Expoziția culorii rodiei: colajele lui Serghei Paradjanov [Sursă electronică]. „ Интервью” http://www.interviewrussia.
ru/ — Regim de acces: http://www.interviewrussia.ru/art/vystavka-cveta-granata-kollazhi-sergeya-paradzhanova.

¡¡ Notă informativă

COLAJ (din fr. collage — a în-
cleia) — tehnică de creare a opere-
lor de artă aplicativă cu ajutorul di-
feritor fragmente și materiale (prin 
lipirea laolaltă a unor elemente 
eterogene plate: fotografii, bilete, 
stofă, decupări din ziare și din hâr-
tie colorată ș.a.m.d. sau cu un anu-
mit volum: sârmă, lemn, frânghii, 
metal ș.a.).

Sursa   18 		Pictorul	italian	Pinturicchio.	
Portret	de	băiat.	Anul	1500

Sursa   19 			Pictorul	italian	Rafael	Sanzio.	
Madona	Sixtină.	Începutul	secolului	XVI
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q

14. Ce ați aflat nou despre creația lui Paradjanov din sursa 22? Cum înțelegeți afirmația 
despre Paradjanov că „de orice s-ar fi atins mâinile lui, totul devenea operă de artă”?

15. Ce legătură este între sursele 20–23?
16. Cum credeți, de ce Paradjanov, având studii de regizor și activând în calitate de 

regizor, s-a ocupat și de un așa gen de creație, cum este colajul? Ce l-a atras, după 
părerea Dumneavoastră, în acest gen de artă? Argumentați.

Sursa   21 		Din	amintirile	actriței	Alla	Demidova	

Toate obiectele pe care le-au atins mâinile lui trebuie puse în ramă, pentru că toate 
acestea sunt obiecte de artă. Cârpe, aplicații, broderii, pietre, covoare vechi — de toate 
acestea era pasionat. În Olanda, a mers la piața de vechituri26 și a cumpărat tot ce se găsea 
acolo. Când s-a întors din această călătorie, toți sacii pe care îi avea cu el nu au încăput 
în ascensorul de greutăți. Iată că a scos cumpărăturile: într-o grămadă s-au dovedit a fi 
o pereche de cercei de argint și niște sticluțe ieftine — „voi nu înțelegeți, contemporanii 
noștri vor crede că acestea sunt safire și briliante”27.

Sursa  22 		S.	Paradjanov.	Fresca	„Kurd	 
și	femeie	kurdă	dansând”.	Anul	197928

26 Pieţe în care se vând lucruri vechi.
27 А. Демидова. Тени Зазеркалья. — Цит. по: Цвет граната:мир Параджанова в 23 главах. [Sursă electronică] http://

vozduh.afisha.ru/ Regim de acces http://vozduh.afisha.ru/cinema/cvet-granata-mir-paradzhanova-v-23–glavah/.
28 Fotografie din cartea „Сергей Параджанов: хроника диалога”, p.26.

Sursa   23 		 S.	Paradjanov.	Colaj	
realizat	în	baza	unui	afiș
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Opera (sursa 22) are o soartă interesantă — a fost realizată pe peretele balconului casei lui 
Paradjanov în Tbilisi şi sistematic era compeltată cu elemente noi. Autorul a numit opera — 
„frescă”. După moartea lui Paradjanov, elementele din operă au fost sustrase de către cititori 
drept suvenire. 

Colajul (sursa 23) a fost creat pe baza afişei Teatrului de Stat din Georgia în numele lui 
Șota Rustaveli29.

q

17. Prin ce se deosebesc fotografiile lui S. Paradjanov (sursele 24–27) de fotoportretele 
obișnuite?

18. Ce a dorit să redea, după părerea Dumneavoastră, Serghei Paradjanov și fotograful 
Iurii Mecitiv? Pot fi, oare, numite sursele 24–27 opere de artă? Argumentați.

19. Ce au în comun sursele 20, 22, 23 și 24–27?
20. Cum ar fi putut percepe publicul astfel de opere de artă?
21. Cum înțelegeți denumirea unității „creație fără granițe”?

Sursa  24 	„Portret	cu	o	pasăre”30 Sursa  25  31

29 Fotografie din cartea: „Сергей Параджанов: хроника диалога”, tot acolo — P. 81.
30 Preluat din: Екатерина Носко: Сергей Параджанов. Мистификация бытия. [Sursă electronică]. Styleinsider — 

http://www.styleinsider.com.ua/ — Regim de acces: http://www.styleinsider.com.ua/wp-content/uploads/2015/03/
pic5.jpg.

31 Fotografie din cartea: „Сергей Параджанов: хроника диалога” — Tot acolo, p. 62.
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Sursa  26  
32       Sursa  27  33

Unitatea 4. Serghei Paradjanov — prețul libertății

q

22. Ce se poate afla nou despre personalitatea lui Serghei Paradjanov din sursele 28–31? 
Subliniați cuvintele-cheie și îmbinările de cuvinte care, după părerea Dumneavoastră, 
elucidează noțiunea de „libertate” pentru S.Paradjanov.

Sursa  28 	 Criticul	de	cinema	și	jurnalistul	polonez	Ianuș	Gazda	despre	apartamentul	
lui	Paradjanov	din	Kiev

Merită să revii în apartamentul lui Paradjanov, în locuința care se află în Kiev, pe 
bulevardul Taras Șevcenko, vizavi cu Piața Biruinței și cu circul. Apartamentul lui 
Paradjanov este ceva mai mult decât apartamentul unui om renumit. Paradjanov a știut 
să-și creeze o lume a sa, aparte. Atât de ermetică34, încât să te poți simți în ea liber. Atât 
de deschisă, încât să poată fi prezenți în ea și alți oameni. Aproape în fiecare zi, aici 
puteau fi prezenți alți oameni. Deseori, spre seară, prin locuința lui Paradjanov se perin-
dau o mulțime de oameni. Ei veneau aici, de parcă nu ar fi putut trăi fără locul acesta, 
nu puteau respira, gândi, nu se puteau concentra. Pășind pragul apartamentului, toți 
acești oameni conștientizau că intră în o altă lume și anume necesitatea acestui lucru 
este ceea ce îi unește. O oază pentru oamenii sensibili, talentați, neliniștiți, aflați într-o 

32 Ю. Мечитов. Параджанов был королем бала. — Интервью. 12 февраля 2014. [Sursă electronică]: http://www.
interviewrussia.ru/ — Regim de acces: http://www.interviewrussia.ru/movie/yuriy-mechitov-paradzhanov-byl-
korolem-bala 1/3.

33 Fotografie din cartea: „Сергей Параджанов: хроника диалога” — Tot acolo, p. 14.
34 De nepătruns, închis etanș.
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eternă căutare. Un locaș în care nu este loc pentru bădărănie și lustrul înșelător35, iar 
în calitate de bilet, pentru a intra aici, servesc, în afară de talent, bunătatea, respectul, 
sinceritatea36.

Sursa  29 	 Renumitul	regizor	sovietic	și	rus	Eldar	Reazanov	 
despre	S.Paradjanov

În viață, Serioja a fost un om neobișnuit, era liber în toate manifestările sale, îi 
plăcea enorm să le facă oamenilor cadouri și făcea acest lucru dezinteresat. Era un om 
cu simțul frumosului, un adevărat artist, era robul Frumuseții cu literă mare. În viața 
cotidiană, era o personalitate neobișnuită, extravagantă, prima impresie pe care o lăsa 
era formidabilă. <…> Întotdeauna se străduia, în viața cotidiană, să inventeze sărbă-
tori, să le creeze <…> Dacă oamenii nu știau că acesta este un renumit regizor, atunci 
unii, dacă nu majoritatea, îl luau, pur și simplu, drept un ordinar orășean nebun. <…> 
El nu putea trăi fără libertate, niciodată nu se gândea ce poate să spună și ce nu se poate. 
<…> Mai târziu, Bella Ahmadulina37 va scrie despre Serioja: „Era vinovat de faptul că 
era liber”38.

Sursa  30 	 Operatorul	cinematografic	Garri	Kunțev	despre	personalitatea	lui	
Paradjanov

Este surprinzător anume faptul că toate acestea, <…> l-au ajutat să creeze în jurul 
lui un carnaval uimitor, amețitor, interminabil, în care fiecăruia îi era rezervat un anu-
mit loc: bufonului i se oferea locul de bufon, regelui — locul pentru rege. Fiind bufonul 
regelui, niciodată nu a fost bufonul din preajma regilor. Pentru el, adevărata bogăție 
era libertatea. <…> El era feciorul ei drept. A fost născut de libertate. În realitate, și 
KGB-ul, și alte puteri politice au adus la furie caracterul neordinar al lui Paradjanov, 
lipsa lui de banalitate. Trăia cu gândul lui nesupus și cu libertatea spiritului, cu dorința 
și puterea de a trăi așa cum trebuie să trăiască un om liber. Ei simțeau ura lui înflăcărată 
față de orice asuprire a personalității și îl frângeau cum puteau, îl „avortau”, după cum 
spunea el însuși, din artă, din societate, din viață39.

Sursa  31 	 Din	amintiri	despre	S.	Paradjanov

Eldar Shengelaia40 scria: „A fost arestat nu din cauza viziunilor sale politice <…> 
Sergo a fost arestat pentru că el, prin arta sa, anihila limitele stabilite de puterea de 
atunci.<…> Arta lui le scotea ochii. Filmul lui distrugea tot și de aceea că distrugea tot, 

35 Aici — prefăcut, amăgitor, contrafăcut.
36 Citat după „Экранный мир Сергея Параджанова”. Culegere de articole. Autorul ideii și alcătuitor Iurii Morozov. 

Кiev: 2013. C. 70–71.
37 Bella Ahmadulina (1937–2010) — Poetă sovietică și rusă, scriitoare, traducătoare.
38 Citat după: Эльдар Рязанов. „Человек-праздник”. Cuvânt înainte la cartea „Сергей Параджанов хроника диалога”. 

Tot acolo, supracoperta.
39 Гарри Кунцев. Жил-был Параджанов. Документальная повесть — revista.: „Дружба Народов”, № 9, 2001.
40 Eldar Shengelaia — regizor de cinema și scenarist gruzin.
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Paradjanov a fost arestat. <…> După ce a ieșit la libertate din pușcărie, la întrebarea 
„Cine este acest Paradjanov?”, regizorul de cinema răspundea, cu umorul propriu doar 
lui: „un armean care a copilărit în Gruzia, care în pușcăria sovietică a ispășit pedeapsa 
în calitate de naționalist ucrainean”41.

q

23. În ce constă tragismul destinului renumitului regizor Serghei Paradjanean (sursa 32)? 
Ce legătură există, după părerea Dumneavoastră, între aceasta și informația despre 
Paradjanov din sursele 28–31?

24. Imaginile 33 și 34 sunt regizate. Fotografia 34 este făcută de Iu. Mecitov pe o stradă 
din Tbilisi. S. Paradjanov a numit-o „fotografia secolului”. Cum credeți, ce a vrut 
să spună Serghei Paradjanov și fotograful prin această fotografie? S-a modificat 
părerea Dumneavoastră despre imaginea 33 după ce ați luat cunoștință de materia 
de la lecție? Cât de întemeiată este, după părerea Dumneavoastră, plasarea acestor 
fotografii alături? Ce legătură au ele cu sursele 28–32?

Sursa  32 	 Serghei	Paradjanov	despre	revenirea	la	Tbilisi

…Peste 30 de ani am revenit în orașul în care m-am născut în 1924. Am revenit 
bătrân, purtând după umeri două aripi: de o parte este gloria, triumful și recunoștința, 
de cealaltă — umilința de rob, de condamnat, de delincvent. Nu am nici titluri oficiale, 
nici decorații. Sunt nimeni. Locuiesc în Georgia, în Tbilisi, în casa veche a părinților 
mei și, când plouă, eu dorm sub umbrelă și sunt fericit, pentru că acest lucru seamănă 
cu filmele lui Tarkovski42…

41 Тенгиз Верулава — „Улыбка Джоконды Серго Параджанова” [Sursă electronică]. — Regim de acces: http://burusi.
wordpress.com/cinema/sergei-parajanov/ — перевод с груз. автора.

42 În Georgia a început turnarea filmului „Параджанов”. Киевская правда. [Sursă electronică]. — Regim de acces: 
http://kpravda.com/v-gruzii-nachalis-semki-filma-paradzhanov/.
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Sursa  33 	 Serghei	Paradjanov

Sursa  34 		Fotografia	a	fost	făcută	de	către	Iurii	Mecitov	la15	mai	1981. 
Paradjanov	a	numit-o	„fotografia	secolului”

q Discuție finală
 Grație cărui fapt moștenirea artistică lăsată de S. Paradjanov este considerată o parte 

a moștenirii culturale mondiale? 
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Identitatea	în	condiţiile	 
societăţii	pluriculturale

 X Ce tipuri de identitate poate avea un individ sau un grup  
de persoane și modul în care acestea pot fi combinate  

în comunicarea de zi cu zi?

Unitatea 1. Cine sunt ei?

q

1. Analizaţi imaginile din sursele 1–8. Cum credeţi, dacă ar fi să cerem acestor oameni 
să ne răspundă cine sunt, ce vor răspunde? Ce semne ne pot comunica despre faptul 
cine suntem noi (sau alte persoane)?

2. Analizaţi cu atenţie sursele 1–2. Demonstrează oare că persoanele din imagini 
au o anumită apartenență culturală? La care caracteristici exterioare se poate de 
determinat aceasta?

Sursa  1  1             Sursa  2  2

1 Din arhiva personală a autorului Olga Covalevski, anul 2007.
2 Man in traditional Azerbaijani costume. [Sursă electronică] Wikimedia Commons. — Regim de acces: http://commons.

wikimedia.org/wiki/File:Old_man_with_traditional_azerbaijani_costume.JPG.
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q

3. Identificaţi identitatea profesională a persoanelor din imaginile din sursele 3–4? 

Sursa  3  3

Sursa  4  4

3 [Sursa electronica]: https://www.flickr.com. Коллекция Bruce Reeve. Regim de acces https://www.flickr.com/
photos/58609798@N00/14377482084/. Se tipăreşte cu acordul autorului.

4 Cofetari din oraşul Sumi (Ucraina), anul 2010. — [Sursă electronică]: http://cxttrs.sumy.ua — Regim de acces: http://
cxttrs.sumy.ua/konditer.
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q

4. Ce lucruri ne demonstrează că o persoană este reprezentantul unei sau altei 
subculturi?

5. Reprezentanții căror subculturi puteți identifica în imaginile din sursele 5–6? Ce 
cunoașteți despre aceste subculturi?

6. Ce alte subculturi cunoaşteţi? Care pot fi indicatorii prin care se pot identifica 
reprezentanţii acestor subculturi?

Sursa  5  5

Sursa  6  6 

5 [Sursă electronică] Wikimedia Commons. — Regim de acces: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BSA_riders_
at_2007_Ace_Cafe_reunion.jpg.

6 Foto V. Derevenco, anul 2010. 
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q

7. Prin ce se deosebesc oamenii din sursele 7–8? 
8. Putem vorbi despre diferite generații de oameni? Dacă da, prin ce se deosebesc?

Sursa  7  7

Sursa  8  8

q

9. Explicați după ce criterii au fost selectate imaginile 1–8 din Unitatea1.
10. Ce factori influenţează, în opinia dumneavoastră, dreptul la autodeterminare și 

apartenenţa unei persoane la un anumit grup din societate?

7 Din arhiva personală a autorului Olga Covalevski, anul 2007.
8 Донецкий государственный университет управления, „Університет третього віку” [Sursă electronică] https://

www.facebook.com. — Regim de acces: https://www.facebook.com/dsum3a/photos/pb.943562825654251. — 
2207520000.1424012904. /943669975643536/?type=1&theater.
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Unitatea 2.  Explicarea noţiunilor

q

11. În titlul modulului este utilizată noţiunea de „identitate”. Folosiți cunoștințele dobândite 
anterior în îndeplinirea sarcinilor din Unitatea 1 şi încercaţi să formulaţi o definiţie 
proprie a noţiunii de „identitate”.

12. Citiți următoarele definiții ale conceptelor de bază care sunt importante pentru 
înțelegerea subiectului. Corespunde înţelegerea dumneavoastră cu conceptele de 
„identitate” din definițiile de mai jos?

13. Formaţi perechi şi discutaţi cu colegul ce a coincis şi ce este deosebit în înțelegerea 
dvs. a noţiunii de „identitate” cu conceptele din dicţionar.

¡¡ Concepte de bază

Identitate	— un set de reprezentări despre omul însăşi şi poziția lui în societate, 
formate pe baza identificării cu anumite grupuri de persoane și roluri sociale. Ajută la 
separarea „noi” de „alții”.

Societate	multiculturală	— o comunitate mare de oameni, care a apărut pe parcursul 
conviețuirii grupurilor de diferite apartenenţe rasiale, etnice și sociale.

Unitatea 3.  Aspectele de bază ale identităţii în opinia cercetătorilor

q

14. Formaţi grupuri şi discutaţi textul sursei propuse, care reprezintă un anumit tip 
de identitate, descris de către cercetători. Găsiţi în sursă enunţuri sau fraze care 
caracterizează acest tip de identitate.

15. Pe baza discuţiilor în grup, formulaţi un răspuns scurt al punctului de vedere despre 
identitate.

Sursa  9 	 Identitatea	teritorială

Identitatea teritorială este autoidentificarea cu teritoriul care are un caracter ierar-
hic: o persoană se simte locuitor al unui macro-teritoriu (european), al anumitei țări 
(cetățean al Ucrainei), al anumitor grupuri etnice (ucraineni), al anumitei regiuni (gali-
ţiene), al un anumit oraș sau sat (Lvov)9.

9 Нагорна Л. Національна ідентичність в Україні. (ucr.) — Кiev, ІПЕНД, 2002 — С. 28.
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Sursa  10 	 Identitatea	naţională

Identitatea națională este de neprețuit pentru persoanele fizice, deoarece le oferă 
un sentiment de demnitate, deşi originea socială poate fi diferită, precum şi sexul, re-
alizările, statutul și vârsta. Una dintre caracteristicile cele mai remarcabile ale iden-
tității naționale — capacitatea sa de a depăși diferențele [sociale], prin consolidarea 
sentimentului de apartenență la tipul artificial de familie mare — națiunea. Identitatea 
națională promovează intimitatea, simpatia și solidaritatea între națiuni10.

<…> ‚‚Modelul civic” de națiune include atât o implicare reală, cât și una ima-
ginară a oamenilor, care interacţionează nu doar social și cultural, dar și politic. Pe 
această bază, conceptul de națiune și identitatea națională colectivă sunt foarte strâns 
legate între ele. În cele din urmă, națiunea funcționează ca o comunitate socială, cultu-
rală și politică pe fundamentul identităţii susţinute de toţi membrii societăţii11.

Sursa  11 	 Identitatea	religioasă-confesională12

Identitatea religioasă este o categorie de conștiință de cult, al cărui conținut este 
raportul dintre ideile și valorile, care sunt într-o anumită cultură privite ca religioase, 
precum și apartenența la o anumită religie sau grup religios. În primul caz, această este 
determinată de spusele: „Eu — sunt un credincios”. Într-un alt caz, cele de mai sus se 
poate de înţeles ca: „Eu sunt — catolic”, „Eu — sunt un budist,” „Eu — sunt un musul-
man” și așa mai departe13.

Sursa  12 	 Identitatea	civilă

Prezența în mediul realității individuale și a experienței lui necesare pentru exis-
tența unor categorii de identitate, constituie identitatea orașului ca o comunitate su-
biectivă sau un sentiment de legătură cu orașul. <…> Durata șederii în oraș, varietatea 
de practici legate, amploarea și intensitatea legăturilor sociale cu cetățenii săi, compe-
tența culturală, nevoile și interesele, gradul de implicare în diferite tipuri de fluxuri de 
informații etc. Toate acestea joacă un rol important în formarea și existența identității 
urbane14.

10 Ґібернау М. Ідентичність націй. — К. Темпора, 2012. — С. 222−223. (Пер. с укр. автора).
11 Соціокультурні ідентичності та практики. За ред. А.Ручки. — К.: ІС НАН України, 2002. — С. 25. (Пер. с укр. 

автора).
12 Confesiune (lat. сonfessio — mărturisire) — caracteristică a religiei într-un anumit mod a învățăturilor religioase, 

precum și comunitatea de credincioși care dețin această credință.
13 Папаяні І. В. Проблема концептуалізації релігійної ідентичності. — [Sursă electronică]. — Regim de acces: http://

dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/29612/14-Papayani.pdf?sequence=1. (Пер. с укр. автора).
14 Мусиездов А. А. Социологическая концепция городской идентичности. — Х.: ХНУ имени В. Каразина, 

2013. — С. 317–319.
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Sursa  13 	 Identitatea	de	gen

Identitate de gen15 — conștientizarea apartenenței la sexul masculin sau feminin. 
Acest concept se referă la aspectul individual al conștiinței, care descrie experiența 
omului însuși ca un reprezentant al genului, ca purtător al unor caracteristici și compor-
tamente specifice, corelate cu noțiunile de masculinitate16 / feminitate17. Ea începe să se 
formeze de la nașterea copilului. Cu aceasta începe procesul socializării de gen, în care 
copilul este educat după anumite scopuri, încât să corespundă cu sensul noțiunile pu-
blice ale „masculinităţii” și „feminităţii”. Ea se bazează pe standardele existente într-o 
societate, formată pe prezentarea de către copilul a propriei identități de gen, a rolului, 
a comportamentului şi a stimei de sine18.

Sursa  14 	 Identitatea	de	vârstă

Identitatea de vârstă este o componentă a identității sociale a individului, care re-
flectă subiectiv apartenența comună la un anumit grup de vârstă. Ea este una dintre 
componentele identității sociale ale individului și se include în structura sa, alături de 
celelalte componente, precum: sex, etnie, național, religios, socio-economic etc19.

Sursa  15 	 Identitatea	profesională

Identitatea profesională — este unitatea de afaceri obiective și subiective cu un 
grup profesional, ceea ce duce la continuitatea caracteristicilor profesionale de perso-
nalitate (norme, roluri și statute)20.

Sursa  16 	 Identitatea	culturală

Noțiunea de identitate culturală este parte a conceptului mai larg: identitatea colec-
tivă, bazată pe principiul că individul învață elementele esențiale ale unei culturi colec-
tive, recunoscute ca şi personale. Astfel la individ apare un sentiment de apartenență la 
comunitate (pe baza similarității). În același timp, individul generează un sentiment de 
diferențe în ceea ce privește alte comunități (alteritate)21.

15 Gen (lat. „gen”) — categorie socială care determină comportamentul omului în societate și modul în care acesta 
este perceput. Comportamentul în rolul de gen, definește relațiile cu alte persoane: prieteni, colegi, părinți, trecători 
ocazionali. „Gen” este diferit de cuvântul „sex”, aşa cum genul semnifică combinația de caracteristici morfologice 
și fiziologice ale organismului, un set de trăsături umane determinate genetic de oameni, care determină rolul său în 
procesul de fertilizare.

16 Masculinitate (lat. masculinus — bărbătesc) — caracteristici fizice, psihologice si comportamentale complexe, 
considerate ca și bărbății (de exemplu, exterior deosebesc bărbatul de femeie sau masculul de femelă la animale). 

17 Feminitate (lat. femina — femeie, femelă) — caracteristicile psihologice complexe atribuite în mod tradițional 
femeilor: emoție, sensibilitate, fragilitate, sinceritate, loialitate, care trezeşte la bărbaţi dorința de a proteja o femeie.

18 Микляева А. В., Румянцева П. В. Социальная идентичность личности: содержание, структура, механизмы фор-
мирования. — [Sursă electronică] (Кафедра психологии человека РГПУ им. А. И. Герцена). — Regim de acces: 
http://humanpsy.ru/miklyaeva/soc_ident_02.

19 Микляева А. В. Актуализация возрастной идентичности: ситуативный контекст. — [Sursă electronică]. — Regim 
de acces: http://psihologia.biz/psihologiya-psihologiya-obschaya_693/miklyaeva-aktualizatsiya-vozrastnoy–16069.html.

20 Жукалина О. Становление профессиональной идентичности студентов-психологов. — М.: 2008. — [Sursă 
electronică] (Негосударственное образовательное учреждение „Институт практической психологии и психоа-
нализа”). — Regim de acces: http://tatyanabarlas.narod.ru/diplom/Zhukalina.htm.

21 Гнатюк  О. Прощання з імперією. Українські дискусії про ідентичність / О. Гнатюк. — К.: Критика, 
2004. — С. 50–51.
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Unitatea 4. Mini-cercetare

q

16. Imaginați-vă că sunteți cercetători. Citiți sursa 17 (fragmente dintr-un interviu cu A–H), 
în care sunt reprezentate opiniile persoanelor care au luat parte la un sondaj. Pe baza 
avizului investigatorului, studiat anterior (sursele din Unitatea 2) și a caracteristicilor 
identificate pentru un anumit tip de identitate, încercați să determinaţi ce tip de 
identitate poate fi observat sau este menționat în fiecare interviu. Justificați răspunsul 
cu citate din interviu.

Sursa  17 	Materiale	dintr-un	interviu	(regiunea	Doneţk,	anul	2013	şi	Lugansk,	 
anul	2004)22

„А”
Reporter: Ce sunteţi de naţionalitate?
Respondent: (masculin, 33 ani): rom (ţigan).
Reporter: Ce semnifică pentru dumneavoastră a fi rom? Cum determinați că sunteţi 

rom?
Respondent: Nu știu. Rom, cred că este dat de la Dumnezeu, faptul că sunt rom nu 

poate fi schimbat.

„B”
Reporter: Ce sunteţi de naţionalitate?
Respondent (feminin, 33): evreică (iudaică)
Reporter: Care sunt caracteristicile specifice ale unui evreu/evreică?
Respondent: Este un mod de viață.
Reporter: Și prin ce se manifestă?
Respondent: În toate, în organizarea sărbătorilor, în cultură, în special cultura ali-

mentaţiei și așa mai departe. Iudaismul nu este un fel de confesie (mărturisire), ci este 
un mod de viață. Nu poți fi un evreu sau un iudei, acestea sunt inseparabile una de alta.

Reporter: Dar ce înseamnă să fii reprezentant al evreilor?
Respondent: Întrebare dificilă, pentru că nu știu ce să răspund. Oamenii din acest 

grup etnic, de asemenea, sunt diferiţi, unii au educație, alţii nu. Asta este, așa cum este 
[…]. Cu toate acestea, este cultura mea, este viața mea, am crescut în ea, eu sunt în ea 
și voi trăi mereu în ea.

„C”
Reporter: De ce naţionalitate eşti?
Respondent (feminin, 55 de ani): ucraineancă.
Reporter: Ce înseamnă a fi ucraineancă?
Respondent: Mă simt mândră că sunt ucraineancă. Tot timpul povestesc copiilor 

mei că în familia noastră au fost doar ucraineni. Atât tată și mamă, cât şi buneii sunt de 

22 Interviuri colectate O. Mikheeva în regiunea Donețk în 2013, și în Lugansk, în 2004.
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naţionalitate ucraineni, de asemenea şi străbunicii mei au fost ucraineni. Cu atât mai 
mult că sunt originari din Kiev.

„D”
Reporter: De ce naţionalitate eşti?
Respondent (masculin, în vârstă de 29 ani): ucrainean.
Reporter: Prin ce vă manifestaţi ca ucrainean? Cum se determină că sunteţi 

ucrainean?
Respondent: Ei bine, să fiu sincer, pentru mine personal, acesta este locul de reșe-

dință. Asta este, nu mă consider un naționalist. Prin urmare, ca și cum aş spune, eu sunt 
din Ucraina, aceasta e ceva strict geografic.

„E”
Reporter: De ce naţionalitate eşti?
Respondent: La vârsta preșcolară, nu m-am gândit prea mult care este naționalita-

tea mea. Acest lucru este, în primul rând, de la tatăl meu, chiar și atunci când bunicul 
era în viață, el spunea mereu: „Nu uita de ce naționalitate ești”. Sunt dintr-o familie de 
cea mai apropiată de naționalitate armeană, așa că a spus: „Tu, atunci când doreşti să 
faci un pas sau altul, nu uita că eşti în primul rând un armean”.

„F”
Reporter: O femeie ar trebui să se realizeze în rolul ei specific de femeie sau la 

general ca şi orice om?
Respondent: Personal, sunt de părere că rolul central este educaţia cu referire la 

diferențele dintre bărbați și femei, care sunt atât de ușor de determinat exterior, prin 
comportament, reacțiile psihologice, chiar și în domeniile de autorealizare. Poate că 
sună prea radical, dar sunt profund convins că în fiecare copil trebuie să fie educat mai 
întâi omul, nu bărbatul sau femeia.

„G”
Reporter: Cum aţi ales o astfel de profesie neobișnuită pentru o femeie — un șofer 

de taxi?
Respondent: Totul a început în copilărie. Banal, dar eu sunt diferită de toate prie-

tenele mele și, în general, prefer să prietenesc mai mult cu băieții. În copilărie am fost 
deseori în garajul tatălui meu, am ascultat instrucţiunile lui. Mai târziu am lucrat ca 
șofer de autobuz, iar apoi m-am urcat pe un microbuz. Și acum sunt un șofer de taxi în 
una dintre cele mai mari companii de transport de deservire a populației. Mie meseria 
mea îmi aduce o plăcere mare.

„H”
Reporter: Ce semnifică pentru tine a fi un profesor, care este esența acestei profesii?
Respondent: De copil am visat să devin medic. Apoi am auzit de visul bunicului 

meu, pe care nu l-am mai văzut de când a murit în război. El a vrut să aibă pe cineva 
în familia noastră care să continue dinastia de pedagogi, astfel am devenit un profesor. 
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Și așa s-a întâmplat că am devenit un învăţător de clase primare. Încerc să investesc în 
fiecare suflet al copiilor. Vreau ca ei să fie buni, sinceri, sa iubească țara, să aibă grijă 
de ea, să cunoască istoria și cultura ei. Aş dori ca cineva dintre elevii mei, de asemenea, 
să devină în viitor învăţători.

q

17. Folosind cunoștințele și informațiile obținute în lucrul cu surse din Unitatea 3 și 
Unitatea 4, prezentați exemple când oamenii, uniți printr-un singur punct de vedere 
al identității (de exemplu teritorial, profesional, vârstă sau naționalitate), pot varia 
foarte mult în alte caracteristici. Și vice-versa — amintiți-vă situații când v-aţi întâlnit 
ocazional cu o persoană (în tren, în parc, în instituțiile de stat etc.) și încercaţi să 
găsiţi cel mai mare număr de posibile identități, unindu-le. În care tipuri de identitate 
aţi fost implicat în realizarea acestei sarcini?

q Discuţie finală

 Cum credeţi, de ce oamenii, atât de diferiţi, pot conlocui în aceeași societate și pot 
găsi un limbaj comun? Ce, în opinia dumneavoastră, îi poate uni?  
Dar ce îi poate dezbina?
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Studierea într-un singur capitol a noțiunilor de „politică” și „cultură” nu este ac-
cidentală. Politica este acea parte a vieții sociale în care se concentrează și se con-
știentizează cele mai importante probleme sociale, în care se confruntă interesele 
diferitor grupuri sociale, etnice, religioase, culturale etc. Din acest motiv, ea influen-
țează toate domeniile vieții sociale, inclusiv cultura, în general, și relațiile intercultu-
rale, în particular. Statul este cel care „face comanda” și tot el este „finanțatorul” care, 
susținând material activitatea culturală, încurajând sau reprimând libertatea creării, 
stabilește restricții și privilegii pentru creatorii de cultură. Studiind capitolul dat, veți 
afla cum erau legate în trecut și cum sunt legate în prezent politica și cultura.

 X Ce schimbări s-au produs în sărbătorirea Crăciunului și a Anului Nou pe  
parcursul secolelor XIX–XX și de ce?

 X Cum în denumirile străzilor şi a pieţelor se reflectă atitudinea puterii faţă  
de trecut şi prezent?

 X În ce mod schimbările în relațiile sociale au influențat imaginea femeii?

 X Cum schimbările din societate influențează atitudinea oamenilor față de tre-
cut și față de monumentele care îl întruchipează?

 X Despre ce schimbări din societate ne vorbesc monumentele și cum ne  
comunică ele despre acest lucru?

 X Cum imaginea, poezia și muzica erau utilizate în propaganda „prieteniei po-
poarelor” în URSS?

 X Ce modalități de comunicare internațională existau la tineretul sovietic?

 X Ce ne povestesc tradiţiile sovietice de sărbătorire a zilei de 1 Mai despre  
trecut?

 X Ce factori contribuie ca societatea să devină mai unită şi mai diversă?

 X Ce sunt valorile și cum ele influențează societatea?
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 X Ce schimbări s-au produs în sărbătorirea Crăciunului  
și a Anului Nou pe parcursul secolelor XIX–XX și de ce?

q

1. Ce este o sărbătoare?
2. De ce ne plac sărbătorile?
3. Ce sărbători cunoașteți? Ce fel de sărbători sunt acestea: de familie, personale, ale 

colectivului, sărbători oficiale?
4. De ce ne place Crăciunul și Anul Nou?

¡¡ Referinţă istorică

După părerea istoricilor, tradiția sărbătoririi Anului Nou are nu mai puțin de 5 000 de 
ani și este legată de apariția culturii prelucrării pământului. Pentru multe popoare Anul 
Nou începea la 1 septembrie sau în perioada după echinocțiul de primăvară sau toamnă.

Tradiția de a sărbători venirea Anului Nou la mijlocul iernii a apărut în Roma antică, 
în anul 45 î.Hr., datorită lui Iulius Cezar. În noul calendar, numit în cinstea fondatoru-
lui — Iulian, fiecare lună era consacrată unui zeu, iar Anul Nou începea din 1 ianuarie. Se 
consideră, că anume din acea perioadă Anul Nou a început să fie sărbătorit cu veselie, iar 
casele au început să fie împodobite.

În Europa medievală sărbătorirea Anului Nou era asociată cu păgânii și din anul 567 
biserica catolică interzice sărbătorirea Anului Nou la 1 ianuarie. Totuși, în ultima perioadă 
a Evului mediu tradiția de a începe noul an din data de 1 ianuarie revine. La Crăciun 
creștinii sărbătoresc nașterea lui Isus Hristos la Betleem. El se consideră a doua, după 
importanță, sărbătoare din cele douăsprezece mari sărbători creștine după Sfintele Paști. 
Crăciunul se sărbătorește, începând cu sec. al IV-lea, de toate popoarele creștine. Obiceiul 
de a face cadouri de Crăciun vine de la legenda biblică despre magii — înțelepți din țări 
îndepărtate care i-au adus daruri nou-născutului Isus.

Cele mai vechi documente, în care se vorbește despre bradul de Crăciun, datează cu 
începutul sec. al XVI-lea. Bradul, veșnic verde, era considerat un copac sacru, care sim-
bolizează viața și renașterea din întuneric și beznă. În secolul al XVII-lea bradul era deja 
un atribut al Crăciunului foarte răspândit în Germania, în statele scandinave și în unele 
țări baltice. Succesul de care se bucura bradul de Crăciun în statele cu religie protestantă 
se datora legendei despre Martin Luther1 care, după cum se consideră, primul a aprins 
lumânările pe bradul de Crăciun. 

În Imperiul Rus sărbătorirea noului an de la 1 ianuarie a fost instituită prin ucazul lui 
Petru I din 15 decembrie 1699.

 

1 Martin Luther — pastor și doctor în teologie, a fost primul reformator protestant din Europa, ale cărui reforme au dus 
la nașterea Bisericii Evanghelice — Luterane.
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Unitatea 1. Crăciunul și Anul Nou în Rusia 

q

5. Cine a fost inițiatorul sărbătoririi Crăciunului cu împodobirea pomului de Crăciun  
în Rusia?

6. Ce caracter are sărbătorirea Crăciunului descrisă în sursele 1-5: laic sau religios? 
Argumentați răspunsul.

7. Ce pături ale societății sărbătoreau Anul Nou și Crăciunul, împodobind bradul? Ce s-a 
schimbat în sărbătorirea Anului Nou și a Crăciunului pe parcursul secolului al XIX-lea? 

Sursa  1 	 Despre	tradițiile	de	sărbătorire	a	Crăciunului	

Tradiția de a împodobi pomul de Crăciun a venit în Rusia abia în anii 20 ai sec. 
al XIX-lea de la nemții din Petersburg. Pentru prima dată, în mod public, Nașterea 
Domnului cu pomul de Crăciun a fost sărbătorită în familia împărătească. În timpul 
domniei lui Nikolai I, în Palatul de Iarnă, anual au început să fie organizate sărbători 
pentru copiii și nepoții împăratului, la care era împodobit un brad și se ofereau cadouri.

Apoi, obiceiul a început să se răspândească printre familiile aristocrate din 
Petersburg. S-a păstrat chiar și un bilețel adresat de către Jukovskii lui Pușkin: „Sâmbătă 
va fi bradul”. În această perioadă pomul de Crăciun în casele rușilor era încă o mare ra-
ritate, dar popularitatea lui creștea extrem de repede, ca orice lucru la modă. De aceea, 
de la sfârșitul anului 1849 brazii au început să fie vânduți în piețele din Petersburg. „La 
Petersburg toți au înnebunit după brazi. Începând cu odaia sărăcăcioasă a unui funcţio-
nar și încheind cu saloanele splendide, oriunde în Petersburg ard, strălucesc, luminează 
și sclipesc brazii în nopțile de Crăciun” — scria un contemporan2. 

Sursa   2 		Scene	din	viața	de	
familie	a	împăratului	Nikolai	
I.	Pomul	de	Crăciun	din	
Palatul	Anicikov3 

2 С. Борисова. Рождественская ёлка. Возвращение / [Sursă electronică] Родительский Комитет Украины / январь 
№1 (1) — 2013. — С.5. — Regim de acces: http://zlatoust.dp.ua/gazeta/1360332839/2013-01.Gazeta-RKU.pdf. 

3 Картина художника А. Чернышева. 1840–1850 гг. [Sursă electronică] Русская живопись. Знаменитые русские 
художники и репродукции их картин. — Regim de acces: http://art19.info/chernyshev/picture/sceny-iz-semejnoj-zhizni-
imperatora-nikolaya-i-rozhdestvenskaya-elka-v-anichkovom-dvorce.html.
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Sursa  3  Descrierea	bradului	împărătesc.	Din	amintirile	Marii	Ducese4  
Olga	Alexandrovna	Romanova

În Ajun5 totul era deja pregătit. […] Dar și copiii, și maturii trebuiau să aștepte 
până când împăratul va suna din clopoțel. Și atunci, uitând de regulile de etichetă și 
orice corectitudine, toți se aruncau spre ușile sălii de banchet. Ușile se deschideau 
vraiște și „noi nimeream într-o împărăție fermecată”. Toată sala era împodobită cu 
pomi de Crăciun pe care străluceau lumânări multicolore, iar crengile erau împodo-
bite cu jucării și cu fructe învelite în ambalaj aurit și argintiu. Nimic extraordinar! 
Șase pomi erau ale familiei și cu mult mai mulți brazi erau pregătiți pentru rude și 
curteni. Lângă fiecare brad stătea o măsuță, acoperită cu o față de masă albă, plină 
de cadouri. […] Peste trei zile pomii trebuiau scoși din palat. Copiii se ocupau de 
acest lucru singuri. În sala de banchete veneau slugile împreună cu familiile lor, iar 
copiii împăratului, înarmați cu foarfece, se urcau pe scări și scoteau toate jucăriile. 
Totul se împărțea slugilor. Toate sfeșnicele frumoase în formă de lalele și toate 
decorurile extraordinare […] se împărțeau slugilor. Cât de fericiți erau ei! Cât de 
fericiți eram noi, deoarece le aduceam atâta bucurie6!

Sursa  4 	 Un	cercetător	contemporan	despre	bradul	de	Anul	Nou	în	societatea	rusă	

Obiceiul de a împodobi bradul se răspândește cu o viteză uimitoare și trece din 
capitală în orașele din provincie, iar mai târziu, în conacele moșierilor; din familiile 
înstărite — în cele mai sărace, în așa mod, întrunind un număr din ce în ce mai mare 
de oameni pasionați de acest lucru. Se extinde și statutul social al sărbătorii: pe lângă 
organizarea sărbătorii de către părinți pentru copii în familie, devine o obișnuință săr-
bătorirea bradului de Anul Nou la care sunt invitați copiii rudelor, cunoștințelor sau 
ai colegilor, iar din anul 1860 au început să fie organizate sărbători și în instituțiile 
de învățământ și grădinițe. În cele din urmă, peste 10–15 ani sărbătoarea a devenit 
tradițională. Totuși, fiind lipsită de o bază ideologică concepută în istoria rusă, săr-
bătoarea era o inovație la modă, „o distracție nemțească” îndrăgită, o plăcere pe care 
cei maturi o puteau organiza copiilor7.

Sursa  5 	 Despre	atitudinea	față	de	pomul	de	Crăciun	în	societatea	rusă	de	la	sfârșitul	
sec.	al	XIX-lea	—	începutul	sec.	XX

Inițial, în Rusia pomul de Crăciun era considerat un atribut al culturii de a sărbă-
tori, caracteristic păturilor aristocrate privilegiate. Cu timpul, odată cu democratiza-
rea sărbătorii și extinderea hotarelor sociale, bradul tot mai frecvent a început să fie 

4 Marea Ducesă — titlu de familie al unei doamne căsătorite, membru al familiei regale. Aici: Olga Alexandrovna 
Romanova (1882–1960) — fiica împăratului Alexandr al III-lea. 

5 Ajun — seara în ajunul Crăciunului. În Ucraina se numește „Святвечер” (seară sfântă), în Rusia — „Сочельник”. 
Tradiția cinei de ajunul Crăciunului presupune pregătirea unor mâncăruri speciale. 

6 Йен Воррес: Мемуары Великой Княгини Ольги Александровны, 1960. Глава 2. Классная комната и внешний 
мир. [Sursă electronică] „Библиотека Якова Кротова”: http://krotov.info. — Regim de acces: http://www.rodon.org/
vi/pvk.htm.

7 Душечкина Е. В. Дед Мороз: этапы большого пути. (к 160-летию литературного образа) — Журнальный зал М.: 
НЛО. 2001. № 47. [Sursă electronică] http://magazines.russ.ru/nlo/2001/47/dush.html. Text adaptat.
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împodobit în casele burghezilor. Un număr tot mai mare de întreprinzători de succes 
(negustori, vânzători, bancheri) și persoane cu profesii profitabile (medici, avocați, 
funcționari de stat) încearcă să preia în viața lor de toate zilele modul de viață aris-
tocratic, iar în ceea ce privește bogăția și decorarea interioară unii chiar îi întreceau 
pe contemporanii săi din familiile aristocrate. Pomul bogat împodobit semnifica ten-
dința spre o bunăstare personală a familiei și demonstra această bunăstare. Era acel 
simbol care, pe de o parte, unea familia și-i îndepărta, îi înlătura pe cei „străini”, iar 
pe de altă parte, demonstra prestigiul social al familiei, valoarea și bunăstarea ei, 
indiferent de apartenența la o pătură socială sau alta. Totodată, bradul în familie a 
devenit un indice al apartenenței la […] „noua” elită8 intelectuală.

q

8. Ce sentimente vă trezește informația din sursele 6–8?
9. Cum era împodobit pomul de Anul Nou? De ce alte lucruri era însoțită împodobirea 

bradului?
10. Ce valoare simbolică are pomul împodobit de Anul Nou? 
11. Ce lucruri noi ați aflat din sursele 6–8?
12. Ce personaje sunt legate de sărbătorirea Anului Nou în Rusia? Ce atmosferă îi 

atribuie sărbătorii aceste personaje (sursa 9)?

Sursa  6 	 Despre	semnificația	simbolică	a	jucăriilor	de	brad

Inițial în Rusia jucăriile care împodobeau ramurile pomului de Crăciun recon-
struiau subiecte religioase din Evanghelie, iar însușii bradul era împodobit de jos 
până în vârf cu simboluri religioase.

De regulă, vârful era împodobit cu steaua de la Betleem, iar postamentul de lemn 
avea forma unei cruci care simboliza patimile lui Hristos. Figurine de îngeri cu aripi 
care vestesc nașterea lui Hristos erau asociate cu voia Domnului. 

Ghirlandele (mărgele, lanțuri, coroane, cununi) ca atribute ale sfințeniei, pati-
milor, morții, renașterii se alăturau stegulețelor (steagurilor) — simbolului sfânt al 
luptei pentru credință. Clopoțeii de pe brad întruchipau glasul dumnezeiesc care pro-
povăduiește adevărul. De asemenea, ei reaminteau despre clopoțeii, legați la gâtul 
oilor de către ciobanii palestinieni, care primii au aflat despre nașterea pruncului 
Hristos și primii i s-au închinat.

Fructele, ca o hrană specifică a raiului, erau reprezentate pe brad în mod obli-
gatoriu prin mere (simbolul Salvării și Cunoașterii) și struguri de poamă, care în 
Vechiul Testament erau simbolul fructelor Pământului, echivalent cu Pomul vieții. 
Pasărea (Porumbelul Bunei vestiri) simboliza purtătorul veștilor din sfera dumneze-
iască, iar mielul (Mielul Domnului) — era simbolul lui Hristos. Un simbol extrem 
de important al sărbătorilor creștine erau lumânările de pe brad — ca simbol al lui 

8 Алла Сальникова. История ёлочной игрушки. М.: НЛО. — 2011. С. 32–33.
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Hristos, al Bisericii, Bucuriei și Credinței. Timpul scurt al arderii lumânării simbo-
liza sufletul singuratic și tremurător al omului. Prototipul lumânărilor au fost stelele 
și focul rugurilor care au luminat drumul păstorilor de la Betleem în Noaptea sfântă9.

Sursa  7 	 Un	cercetător	contemporan	despre	bradul	de	Anul	Nou	

Atitudinea entuziasmată față de bradul de sărbători nu a fost susținută de toți: el 
a fost respins de adepții stilului rus vechi, de cei care ocroteau pădurile și — un lucru 
foarte important — de biserica creștină, care a văzut în aceasta o tradiție adusă din 
Occident. Opoziția bisericii de a creștina tradiția de împodobire a bradului de Crăciun 
era dictată de frica că, odată cu răspândirea ei, sărbătoarea își va pierde semnificația 
religioasă. Bradul era legat nu atât de sărbătorirea Crăciunului, cât a Anului Nou și a 
iernii (devenind un simbol de sezon), iar mediul — cu imaginea unei păduri înzăpezite. 
Acest lucru si-a găsit reflectarea în jucăriile de brad, printre care au apărut zăpada, di-
ferite animăluțe, conurile de brad, ciupercuțele și alte obiecte din pădure10.

Sursa  8  Fragment	dintr-un	articol	de	ziar,	anul	1910

„În prima și a doua zi de Crăciun în Țarskoe Selo, în prezența Măriilor Sale, au 
fost aprinse lumânări pe brazii de sărbătoare pentru cazacii din escorta Măriei Sale, 
pentru batalionul de la calea ferată, poliția palatului și pentru alți slujitori din palat” — 
se aducea la cunoștință în ziua de 30 decembrie 1910 în ziarul „Всеобщая маленькая 
газета”. „Brazii erau frumos împodobiți cu sute de mărgele, jucării pentru brad și di-
ferite dulciuri ambalate. În apropiere, pe o masă mare erau aranjate cadouri: diferite 
lucruri din argint, linguri, ceainice și zaharnițe”. Cum se spunea în continuare în articol, 
împăratul i-a felicitat cu ocazia sărbătorii pe ostași și slujitori, apoi s-a apropiat de roata 
de loterie pentru a scoate câte un bilețel cu numărul cadoului. Ofițerii își găseau cadoul 
pe masă. După aceea, Marіle Ducese le înmânau cadourile11.

Sursa  9 	 Povestea	lui	Moș	Gerilă	(în rusă — Дед Мороз)

Conform unei versiuni, „strămoșul” contemporanului Moș Gerilă din Rusia a 
fost eroul poveștilor populare ruse Gerilă (Morozko) cu nasul roșu (în rusă — Мороз 
Красный Нос), care se considera stăpânul timpului, a iernii și a gerului. De la început, 
toți îi ziceau Moș Trăsnilă (în rusă — Дед Трескун) și-l descriau ca pe un moșneguț 
de statură mică cu o barbă lungă și cu un caracter dur, ca și gerurile din Rusia. […]. 
Nu se poate spune cu exactitate unde trăiește Moș Gerilă, deoarece și la acest subiect 
există foarte multe legende. Unii afirmă, că patria lui Moș Gerilă este Polul Nord, alții 

9 Алла Сальникова. История ёлочной игрушки. М.: НЛО, 2011. — С. 49. 
10 Душечкина Е. В. Дед Мороз: этапы большого пути. (к 160-летию литературного образа) — Журнальный зал 

М.: НЛО, 2001. — № 47. [Sursă electronică] http://magazines.russ.ru/nlo/2001/47/dush.html. Text adaptat.
11 С. Евгеньев. Царская ёлка. [Sursă electronică] Без Формата: http://lenoblast.bezformata.ru. —   

Regim de acces: http://lenoblast.bezformata.ru/listnews/tcarskaya-elka/388973/.
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consideră că el este din Laponia12. Este clar un singur lucru: Moș Gerilă trăiește undeva 
la Nordul depărtat, unde anul împrejur e iarnă.

[…]. Originea lui Moș Gerilă în Rusia se deosebește în mod radical de istoria lui 
Moș Crăciun (Santa Claus) din Europa. În timp ce Moș Crăciun este prototipul unei 
personalități istorice reale (Sfântul Nicolae din Mira13), care pentru faptele sale bune a 
fost canonizat, atunci Moș Gerilă din Rusia este, mai curând, un spirit păgân, un per-
sonaj din poveștile și credințele populare. […]. Până în ziua de azi Moș Gerilă umblă 
într-o blană lungă, în pâsle și ține în mână un toiag. Preferă să se deplaseze pe jos, prin 
aer sau cu o sanie trasă de trei cai iuți. […]. Este întotdeauna însoțit de nepoata sa Alba 
ca Zăpada (în rusă — Снегурочка)14. Moș Gerilă se joacă cu copiii și în noaptea de 
Anul Nou ascunde cadourile sub brad15.

Unitatea 2. Puterea sovietică și sărbătorile de iarnă.  
Partea 1. Excluderea

q

13. Ce înseamnă „комсвятки” — „sărbătorirea Crăciunului comsomolist”? De ce puterea 
„schimba” sărbătorile? Ce se înțelegea prin „prejudecăți de Crăciun” și „vechituri 
religioase” (sursele 10, 11)? 

Sursa  10 	Despre	schimbarea	sărbătorilor	în	primii	ani	ai	Puterii	sovietice	

În anul 1922 a fost organizată o campanie îndreptată spre înlocuirea zilei Nașterii 
lui Hristos cu „Crăciunul comsomolist16 (sau altfel spus în rusă — „комсвятки”17). 

Introducerea acestei sărbători (în locul „Crăciunului popesc”, cum era numită 
marea sărbătoare creștină) corespundea ideii de „schimbare” a sărbătorilor. Acest lu-
cru, după cum considerau ideologii sovietici, putea să ajute populația […] să accepte 
ideologia sovietică. Celulele comsomoliste erau obligate să organizeze sărbătorirea 
„Crăciunului comsomolist” la 25 decembrie pe stil nou, care era o zi nelucrătoare. În 
cadrul acestor manifestări se citeau referate în care se dezvăluiau „rădăcinile econo-
mice” ale sărbătorilor de Crăciun, se puneau în scenă fragmente satirice cu conținut po-
litic, se interpretau cântece comsomoliste pe motive bisericești. În a doua zi a sărbătorii 
erau organizate procesiuni stradale de tip carnaval, la care participanții se îmbrăcau în 
costumele Antantei, purtau măștile lui Kolceak și Denikin, se costumau în bogătași, 

12 Laponia — teritoriu situat la nordul peninsulei Scandinave și Finlanda.
13 Sfântul Nicolae din Mira — sfânt creștin din secolul al IV-lea. Episcop din Mira (Asia Mică). Se consideră ocrotitorul 

copiilor și oamenilor săraci. De numele lui este legată tradiția de a dărui unul altuia cadouri. Creștinii ortodocși îl 
numesc Nicolae făcătorul de minuni.

14 Alba ca Zăpada — până la revoluție „fetița de zăpadă” (în rusă — „снежная девочка”) — participa la matineele pentru 
copii doar în rolul personajului principal în înscenările poveștilor populare, în episoadele din piesa lui Ostrovskii și în 
opera lui Rimskii-Korsakov. Doar după anul 1935 Alba ca Zăpada vine în ajutorul lui Moș Gerilă. Pentru prima dată 
ambii apar împreună doar la începutul anului 1937 la serbarea de Anul nou în Casa Uniunii din Moscova.

15 „История Деда Мороза” — Славянский мир. [Електронный ресурс]. — Regim de acces: http://slavs.org.ua/ded-
moroz.

16 Komsomol (abr. din rusă — Коммунистический Союз Молодёжи ) — organizație politică a tineretului, formată în 
anul 1918 sub conducerea Partidului Comunist Bolșevic. 

17 Святки — zilele de sărbătoare la majoritatea popoarelor slave între Crăciun și Bobotează, inclusiv ziua de Anul Nou.
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zei păgâni și chiar purtau costume de gânsaci și purcei de Crăciun. În cluburi, școli și 
grădinițe de copii se organizau serbări cu denumirea „bradul comsomolist”. Creând 
ritualuri noi pentru sărbătoare, ideologii sovietici se străduiau să folosească elemente 
din obiceiurile calendaristice atât populare, cât și bisericești. […].

Însă atitudinea binevoitoare față de sărbătorile de iarnă n-a durat mult timp. 
Schimbările au fost simțite deja la sfârșitul anului 1924, când ziarul „Gazeta roșie” (în 
rusă — „Красная газета”) cu satisfacție menționează: „Se simte că în acest an prejude-
cățile legate de sărbătoarea Crăciunului aproape că au dispărut. În târguri practic nu se 
mai văd brazi — sunt tot mai puțini oameni inconștienți”. Treptat și-a încheiat existența 
și sărbătoarea „Crăciunul comsomolist”18. 

q

14. În ce sens, în sursa 11, bradul este numit „drăguț”, iar Moș Gerilă — „bun”?  
De ce în text numele „Moș Gerilă” este scris cu litere mici?

15. Ce îl miră pe autorul scrisorii expediate la redacția ziarului „Pravda”  
(în rusă — „Правда”) din sursa 12? Cum sunt legate între ele sursele 10–12?

16. Care a fost atitudinea față de sărbătorirea Crăciunului și Anului Nou în primii  
ani ai Puterii sovietice? Ce lucruri determinau această atitudine (sursele 10–12)?

Sursa  11 	Despre	schimbarea	atitudinii	Puterii	sovietice	față	de	pomul	 
de	Crăciun	și	Moș	Gerilă

În primii ani după Revoluția din Octombrie atitudinea noii puteri față de brad și Moș 
Gerilă era loială. Dar în anul 1927, odată cu declanșarea campaniei antireligioase, unul 
dintre obiectivele căreia era excluderea sărbătorilor vechi și instaurarea sărbătorilor noi, 
bradul și Moș Gerilă s-au transformat în „prejudecăți religioase” și în una din formele „ac-
tivității antipopulare ale capitaliștilor” […]. Transformate în niște „vechituri religioase” 
Crăciunul, bradul și Moș Gerilă se plasează în același rând semantic: „Pe copii îi amăgesc 
atunci când le spun că cadourile le-a adus moș gerilă. Credința apare la copii fiind legată 
anume de pomul de Crăciun. […]. Clasele stăpânitoare de exploatatori folosesc „drăgu-
țul brad” și pe „bunul” moș gerilă încă și pentru a-i transforma pe oamenii muncitori în 
„slugi ascultătoare și răbdătoare ale capitalismului” — se afirma în Materialele pentru 
propaganda antireligioasă în zilele sărbătorilor de Crăciun19, publicate în anul 1927.

Sursa  12 	Fragment	din	scrisoarea	comunistului	E.	Gordienko	adresată	ziarului	
„Pravda”	din	anul	1928

Eu ca un adept al ateismului, ca o persoană care face propagandă antireligi-
oasă printre elevi și muncitori, sunt mirat de faptul că ziarul „Pravda”20 (în rusă — 
„Правда”) în anunțurile sale publicate pentru întreaga URSS scrie că Poșta universală 

18 Е. В. Душечкина / Из истории русской елки (1920-е — 1930-е годы) / Журнал Живая старина. 2002, № 4, С. 9. — 
[Sursă electronică]. — Regim de acces: http://annales.info/rus/small/elka.htm.

19 Душечкина Е. В. Дед Мороз: этапы большого пути. (к 160-летию литературного образа) — Журнальный зал 
М.: НЛО. 2001. № 47. [Sursă electronică] http://magazines.russ.ru/nlo/2001/47/dush.html.

20 „Pravda” — principalul ziar oficial în URSS.



142    

CULTURA ȘI POLITICA

(în rusă — Универпочта) propune jucării pentru brad. Propun a pune în vedere Poșta 
universală pentru faptul că susține modul de viață vechi, distribuind paiete și diferite 
fleacuri pentru împodobirea bradului21.

q

17. Ce atitudine față de sărbătorile de Anul Nou și Crăciun are autorul scrisorii adresate 
revistei pentru copii „Prietenul copiilor”(în rusă — „Друг детей”) (sursa 13)? Prin ce 
cuvinte își exprimă autorul atitudinea? Care sunt cauzele acestei atitudini? Cu ce scop 
într-o revistă pentru copii a fost publicată o astfel de scrisoare?

18. Cine și ce sunt reprezentați în fotografia 14? Câți ani au copiii? Copiii singuri au 
organizat acest eveniment? Cine și cu scop a organizat această demonstrație cu 
asemenea lozinci? După părerea dvs., cu ce scop a fost realizată această fotografie?

19. Ce chemare conține sursa 15? Ce li se propune copiilor în schimbul sărbătorii cu 
pomul împodobit? 

20. Ce și cine este reprezentat pe coperta revistei „Ateul de lângă mașina-unealtă” (în 
rusă — „Безбожник у станка”)? Cine este personajul principal din desen? În opinia 
dvs., ce legătură există între denumirea revistei și idea desenului? De ce apare o 
astfel de copertă într-o revistă din anul 1930?

21. Ce este comun în sursele 14, 15, 16 și prin ce ele se deosebesc? 
22. Prin ce se explică atitudinea negativă a Puterii sovietice față de sărbătoare (sursele 

10–16)?

Sursa  13 	Fragment	din	scrisoarea	adresată	revistei	pentru	copii	„Prietenul	copiilor”	
(în	rusă	—	„Друг	детей”)22,	anul	1929

Se apropie crăciunul beat — bătrân, inutil, îmbătrânit ca însăși viața. În urma lui 
se târâie și bătrânul „an nou” — la fel de inutil, dăunător, care duce după sine beția, 
absențele neîntemeiate de la lucru, boli. Aceste vechi sărbători religioase pentru multe 
persoane sunt de neimaginat fără „aranjarea” bradului pentru copii. […] Prin sărbăto-
rile cu împodobirea bradului noi doar îi stricăm pe copiii noștri: le educăm dragostea 
față de sărbătorile vechi, îi lipsim de aerul curat și sănătos, le educăm o atitudine rapace 
față de spațiile verzi. […] Organizați copiilor sărbători de iarnă, dar ele nu trebuie să 
coincidă cu crăciunul. […] Fiecare membru al societății „Prietenul copiilor” trebuie să 
ia parte în campania de agitație pentru excluderea sărbătorilor religioase și a „brazilor”.

 În campania de agitație trebuie implicate și organizațiile de copii. Organizați ma-
nifestări cu lozinci în care se va cere interdicția de a tăia pădurile tinere. Printr-o presi-
une unită noi trebuie să dobândim ca până la sfârșitul cincinalului din viața noastră să 
dispară totalmente obiceiul barbar, adus de burghezimea germană — de a „sărbători cu 
brad”. Aceasta ne va ajuta să încheiem odată și pentru totdeauna cu sărbătorile religi-
oase, iar, totodată, cu religia în general23. 

21 Гордиенко Е. „Правда”, № 300 (4132) стр. 5 от 23 декабря 1928 г.
22 „Prietenul Copiilor” („Друг Детей”) — societate benevolă, formată în anul 1924, care venea în ajutorul școlilor, 

întreprinderilor și organizațiilor în problema educației comuniste a copiilor. Din anul 1930 se transformă în societatea 
unională „Prietenul copiilor”. Edita lunar revista „Prietenul Copiilor”. În anul 1935 își încheie activitatea.

23 „Jos bradul burghez!” — Revista „Друг Детей”. Ленинград. № 3, 1929. — С.  13.



143

Soarta sărbătorilor de iarnă (Crăciunul și Anul Nou) în secolele XIX–XX

Sursa   14 		Discipolii	grădinițelor	de	copii	la	o	demonstrație	antireligioasă.	 
Moscova,	192924

 
 

Inscripții pe placarde:

Din stânga: „Părinților, nu ne abateți din calea cea dreaptă, nu sărbătoriți Crăciunul și bradul”. 
Din dreapta:„Educă copiii cu ajutorul pedagogului și nu cu ajutorul Domnului”.

Sursa  15 	Desen	din	revista	„Prietenul	copiilor”,	nr.	12,	anul	1929

Inscripție pe desen: Jos bradul burghez!

   Textul poeziilor:  
   Nu cheltuiți banii degeaba   Patinele și schiurile
   Pe bradul de crăciun,   Ne sunt prieteni mai buni.

24 Fotografie. Discipolii grădinițelor de copii la o demonstrație antireligioasă. Moscova, raionul Bauman. Anul 1929. — 
[Sursă electronică]. — Regim de acces: http://tankfront.livejournal.com/25807.html?title.
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Sursa   16    
Coperta	revistei	
„Безбожник	у	станка”,	
anul	1930 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

q

23. De ce sărbătorile de iarnă se sărbătoreau în taină (sursa 17)? Ce era „cel mai 
interesant”, conform amintirilor (sursa 18)? Ce atitudine are autorul amintirilor față de 
sărbătoare?

24. Selectați cuvântul-cheie sau îmbinarea de cuvinte care poate fi folosită ca denumire 
pentru Unitatea 2.

Sursa  17 	Despre	sărbătorirea	în	taină	a	Crăciunului

În anul 1929 puterea a clasificat Crăciunul ca pe o sărbătoare contrarevoluționară 
și l-a interzis. Ziua de 25 decembrie a devenit zi de lucru. Brazii au dispărut definitiv 
din școli și colegii. […] Pentru copii au început să se organizeze „serate anti-crăciun”. 
Acum, în noaptea de Crăciun (de la 24 spre 25 decembrie) conducătorii îi impuneau pe 
funcționarii sovietici să-i urmărească pe cei care întâlneau această sărbătoare interzisă. 
Cei care încălcau legea aveau mari neplăceri. Ei puteau să-și piardă locul de muncă și 

Inscripția de  
pe placa din brad:  
„Tăierea brazilor pentru 
sărbătoarea de crăciun este 
INTERZISĂ” 

Inscripția de  
pe steagul roșu:  
„Construcție socialistă”
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chiar să nimerească după gratii. Dar să-i dezobișnuiască pe orășeni de a întâlni sărbă-
torile de iarnă era practic imposibil. Amenințați de represiuni, ei oricum împodobeau 
pe ascuns bradul, în liniște, fără muzică și cântece, cu ferestrele bine acoperite […] 
ascunzând pomul în dulap25.

Sursa  18 	Din	amintirile	participanților	la	sărbătorirea	Crăciunului	la	începutul	anilor	
1930 

De Crăciun noi împodobeam un brad înalt și pufos. În acei ani el era interzis, de-
oarece se considera un obicei religios, dar unchiul […] mergea după el în sat, îl aducea 
învelit în mai multe plapome în sanie26, îl ridica la bucătărie pe scara din dos, făcând tot 
posibilul să nu fie observat. În sufragerie se astupau ferestrele, pentru ca bradul să nu 
fie observat din stradă. Apoi venea momentul cel mai interesant: din cameră se scotea 
toată mobila și în centrul ei se aranja bradul. De obicei, el ajungea cu vârful de tavanul 
înalt al casei. Bradul era împodobit cu jucării confecționate de toți membrii familiei. 
Cel mai activ meșter era Vera Afanasievna (tanti Vera), care a învățat acest lucru la 
niște cursuri. Toți se așezau la masa mare de bucătărie și pregătirile de sărbătoare înce-
peau. Jucăriile erau confecționate din carton, vată, hârtie colorată și foițe subțiri de aur 
și argint, cu care se înveleau nucile27.

Unitatea 2. Puterea sovietică și sărbătorile de iarnă.  
Partea a 2. Reîntoarcerea 

q

25. Cum explică necesitatea de a sărbători Anul Nou cu un brad împodobit unul dintre 
conducătorii URSS (sursa 19)? Ce consideră „greșit” autorul scrisorii? Cum credeți, 
ce înțelege autorul prin expresia „un brad bun sovietic”? Despre ce ne vorbește 
apariția unui text de acest gen în ziarul oficial principal al statului?

26. Ce schimbări au intervenit în atitudinea față de sărbătorile de iarnă în a doua jumătate 
ai anilor 1930? Ce s-a păstrat din vechea tradiție de până la revoluție și ce elemente 
noi au apărut în sărbătorile de iarnă (sursele 20-21)?

Sursa  19 	Fragment	din	scrisoarea	adresată	ziarului	„Pravda”	a	candidatului	în	
membrii	Biroului	politic	al	PCUS28	Pavel	Postâșev	„Haideți	să	împodobim	
un	brad	bun	de	Anul	Nou	pentru	copii!”

28	decembrie	1935
În perioada de până la revoluție burghezimea și funcţionarii burghezi organizau de 

fiecare dată sărbătorirea Anului Nou pentru copiii lor. Copiii muncitorilor priveau cu 

25 А. Макаров / Под угрозой репрессий Рождество в городах отмечали, тщательно занавешивая окна и ставя елку 
в… шкаф / Sursă electronică журнала „Факты и комментарии” — http://fakty.ua. — Regim de acces: http://fakty.
ua/156786-pod-ugrozoj-repressij-rozhdestvo-v-gorodah-otmechali-tcshatelno-zanaveshivaya-okna-i-stavya-elku-v-shkaf.

26 Sanie — mijloc de transport folosit iarna.
27 Земская Е. А. Михаил Булгаков и его родные: Семейный портрет. — М.: Языки славянской культуры, 2004. — 

169 с.
28 CC PCUS (abr.) — Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.
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invidie prin ferestre la pomul care strălucea multicolor și la copiii bogătașilor care se 
veseleau în jurul bradului. De ce școlile, casele de copii, creșele, cluburile pentru copii, 
casele pionierilor i-au privat de această plăcere pe copiii muncitorilor Țării Sovietelor? 
[…].

Trebuie de pus punct acestei defăimări a matineelor de iarnă care prezintă o dis-
tracție extraordinară pentru copii. Comsomoliștii, instructorii de pionieri29 дtrebuie să 
organizeze în ajunul Anului Nou serbări colective pentru copii. Bradul pentru copii 
trebuie să fie instalat pretutindeni: în școli, în casele de copii, în palatele pionierilor, 
în cluburile pentru copii, în cinematografe și teatre pentru copii! Nu trebuie să fie ni-
ciun colhoz în care conducerea împreună cu comsomoliștii să nu organizeze în ajunul 
Anului Nou un matineu pentru copii. […].

Sunt sigur că comsomoliștii vor lua parte activă în aceasta și vor dezrădăcina păre-
rea absurdă că înfrumusețarea bradului este o prejudecată burgheză. Așadar, haideți să 
organizăm o serbare frumoasă a Anului Nou pentru copii, să organizăm un brad sovie-
tic bun în toate orașele și colhozurile30.

Sursa  20 	Despre	rolul	sărbătorilor	în	anii	sovietici	

La sfârșitul anului 1935 sărbătorirea Anului Nou a fost nu doar renăscută, dar și 
transformată într-o nouă sărbătoare care a primit și o formulare simplă și clară: „Bradul 
de Anul Nou este sărbătoarea copilăriei vesele și fericite în țara noastră”. Organizarea 
matineelor în ajunul Anului Nou pentru copiii colaboratorilor organizațiilor și între-
prinderilor industriale devine un lucru obligatoriu. Acum copacul conifer este nu doar 
un atribut obligatoriu pentru serbarea Anului Nou în stil sovietic, ci și un atribut al 
modului de viață sovietic, în general. Serbarea era organizată de așa-numita „comisie a 
sărbătorii” din care făceau parte activiștii sindicali31: ei elaborau programul, cumpărau 
bradul, îl invitau pe Moș Gerilă, pregăteau cadourile. […] În perioada sărbătorilor de 
iarnă imaginea bradului era prezentă practic în toate ziarele și revistele. 

[…] Legătura dintre brad și Crăciun, în schimb, a fost dată uitării. Pomul de Crăciun 
se transformă într-un atribut al sărbătoririi Anului Nou la nivel de stat. Anul Nou se în-
scrie în cele trei mai importante sărbători sovietice, alături de Ziua Marelui Octombrie 
și 1 Mai. Steaua cu opt colțuri de la Betleem de pe vârful „pomului de Crăciun” a fost 
înlocuită cu steaua cu cinci colțuri, după modelul stelei de pe turnul din Kremlin. […] 
Peste încă câțiva ani, la 1 ianuarie 1947, această zi iarăși devine „o zi roșie în calendar”, 
adică zi nelucrătoare, iar bradul din Casa Uniunii32 a primit statutul de „bradul principal 
al țării”33.

29 Instructorii care lucrau cu pionierii în școli și casele de pionieri. 
30 Постышев П. П. „Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!” Письмо в газете Правда  

28.11.1935. — С. 1.
31 Sindicate — organizații ale muncitorilor, în URSS.
32 Casa Uniunii — clădire în care în sec. al ХІХ-lea erau organizate baluri și adunări ale aristocraților, mai târziu — 

concerte muzicale. În 1919 clădirea a fost transmisă sindicatelor, de unde a și primit această denumire. Din anul 1936 
în Sala cu Coloane a Casei Uniunii erau organizate pentru copii serbările de Anul nou cu un brad împodobit.

33 Е. Душечкина.Три века русской ёлки. [Sursă electronică] Revista „Наука и жизнь”: http://www.nkj.ru. — Regim de 
acces: http://www.nkj.ru/archive/articles/12680/. 
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Sursa  21 	Din	instrucțiile	Comisariatului	Poporului	pentru	educație34	despre	
împodobirea	bradului	de	Anul	Nou,	anul	1937	

Este necesar ca vârful bradului să fie împodobit cu o steluță strălucitoare cu cinci 
colțuri de culoare roșie sau argintie. […] Trebuie de păstrat o abundență și o varietate 
de jucării plăcute pentru ochi în cea mai neașteptată vecinătate: o parașută și un ursuleț, 
un fluture și o pocnitoare ș.a.m.d. […] O atenție deosebită trebuie atrasă împodobirii 
piciorului de brad. Atmosfera de poveste și exclusivitate al acestui copac trebuie să fie 
păstrată intactă35.

q

27. Despre ce scrie ziarul polonez (sursa 22)? Confirmați sau infirmați poziția ziarului 
polonez, utilizând informația din sursele 22–28 și din sursele 20–21.

28. Ce brad era numit în URSS „principal”? Ce schimbări în sensul și simbolica sărbătorii 
de Anul Nou sunt prezentate în sursele 25, 27, 28? 

29. Cum credeți, de ce în sursa 26 Anul Nou este numit „sărbătoare de o importanță 
politică”? Găsiți în sursele 24–28 informații care ar confirma sau ar infirma această 
definiție a sărbătorii. 

Sursa  22 	Fragment	dintr-un	articol	din	ziarul	polonez	„Курьер	Лодзя”	din	4	ianuarie	
1939	despre	întâlnirea	sărbătorilor	de	iarnă	în	URSS

Interdicția (de a sărbători Anul Nou) a fost anulată abia în ultimii ani, când partidul 
comunist a dorit să demonstreze lumii că scopul politicii economice staliniste a fost 
atins, iar URSS a devenit o țară înfloritoare. Mai mult ca atât, au început să fie susținute 
așa-numitele „serbări colective ale Anului Nou” în noaptea spre întâi ianuarie. […] De 
aceea, în noaptea sosirii Anului Nou în toate cluburile comuniste și chiar în școli au 
început să fie organizate evenimente. Bradul de sărbătoare a fost inclus ca un element 
de distracție. […] Anul Nou comunist, însă, se deosebește foarte mult de cel european. 
Conducerea țării s-a străduit să atribuie sărbătorii un caracter comunist, de aceea toate 
distracțiile sunt anticipate de lecții cu caracter de agitație despre problemele actuale ale 
politicii sovietice, iar publicul se va putea distra doar după ce vor asculta aceste cuvân-
tări „Internaționalul” (în cinstea lui Stalin).

După reîntoarcerea sărbătorii, în Uniunea Sovietică a fost instaurată o ceremonie 
specială legată de sărbătorirea Anului Nou: atunci când acul ceasornicului se apropie 
de ora douăsprezece, un orator comunist strigă toasturi în cinstea lui Stalin și a comu-
nismului, la fel și urarea ca în anul care vine revoluția comunistă să izbucnească pe tot 
globul pământesc36.

34 Comisariatul Poporului pentru educație — corespunde actualului Minister al Educației. 
35 „Елка в детском саду и школе” — Пособие. М.:Учпедгиз. 1937. — С. 9–10.  
36 „Советский Новый 1939-й год” („Kurjer Łódzki”, Польша) 31/12/2012 / ИноСМИ.ru / [Sursă electronică]. — 

Regim de acces: http://inosmi.ru/russia/20121231/203594718.html. Text adaptat.
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Sursa  23 	Despre	„bradul	principal	al	țării”

Când în octombrie 1937 pe Stalin l-au întrebat: „Unde vom instala bradul princi-
pal?”, el a răspuns: „La noi toți brazii sunt principali”. Aceste cuvinte au fost înțelese 
în mod direct și percepute ca un ordin. Dintre parașutiștii escadroanelor de agitație37, 
în mod urgent, au început să se formeze detașamente de Moși Gerili pentru a împărți 
cadouri în cele mai îndepărtate colțuri ale țării. Această acțiune, după părerea organi-
zatorilor, în mod deschis propaga posibilitățile aviației sovietice, a parașutiștilor și a 
trupelor de debarcare. În alte localități în ajunul anului 1938 au plecat trenuri, automo-
bile și sănii aerobice în scop propagandist, au zburat avioane civile, au plecat schiori și 
chiar curieri speciali în sănii trase de reni. […]. 

Dar bradul din Casa Uniunii (din Kremlin) nu avea nicio concurență. Minunile îi 
așteptau pe copii chiar de la intrare, ei nu aveau timp de plictiseală în sălile palatului: 
într-una din săli ei priveau animalele exotice aduse de la menajerie, în altă sală se întâl-
neau cu eroii din poveștile populare și din cărțile îndrăgite pentru copii, în sala a treia 
îi așteptau diferite distracții. Dar în centrul tuturor evenimentelor era bradul falnic, pe 
care, în lumina proiectoarelor, străluceau zece mii de jucării cu simbolică muncitoreas-
că-țărănească și comunistă. […] Chiar în anii de război, în pofida tuturor greutăților, 
serbările Anului Nou erau organizate. În anul 1945 amploarea sărbătorii Anului Nou 
din Casa Uniunii a simbolizat apropierea Victoriei38.

Sursa  24 	Bradul	principal	din	Sala	 
cu	Coloane	a	Casei	Uniunii.	 
Anul	194139

¡¡ Referință istorică

Primul brad oficial a fost instalat în Sala 
cu Coloane a Casei Uniunii din Moscova în 
anul 1937. În același an au apărut și unele 
tradiții de Anul Nou: în locul stelei de aur 
din Betleem vârful bradului era împodobit 
cu o stea roșie cu cinci stele — simbol al co-
munismului și puterii sovietice. Tot atunci, 
la 1 ianuarie 1937, la Kremlin, a apărut tra-
diția de a ciocni cupele cu șampanie atunci 
când orologiul bate ora 12. 

37 Prima parte a cuvântului — de la agitație — chemare la acțiune, răspândirea ideilor, influența asupra stării societății.
38 „Какая страна, такая елка”. — Журнал „Огонёк”, № 51, 1997 г.
39 Fotografie de E. Evzerihin, Москва. Колонный зал Дома Союзов, 1941 г. [Sursă electronică] http://www.

christmasheaven.ru/articles.php?article_id=277. — Regim de acces: http://www.christmasheaven.ru/images/articles/
Ded_Moroz_fotografija_Je.Evzerihina_Moskva_Kolonnyj_zal_Doma_Sojuzov_1941_g.jpg.
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Sursa   25    
Mostră	de	brad	
exemplar	de	Anul	Nou	
din	revista	„Игрушка”,	
nr.	8,	anul	193740

Sursa   26 		Sărbătoare	de	o	importanță	politică	

Sub conducerea Komsomolului și a organizației pionierești au apărut scenarii a mati-
neelor comuniste, aprobate la „cel mai înalt nivel”. […] Ele conțineau în mod obligatoriu 
elemente de luptă între bine și rău. Moș Gerilă cu Alba ca Zăpada41 luptau cu numeroși 
dușmani și, în pofida intrigilor și a piedicilor din partea lor, cu succes ajungeau la copiii 
care îi așteptau la sărbătoare. Ideеa era simplă și clară: imperialismul mondial continuă 
să aducă daune tânărului stat sovietic, dar oamenii sovietici totdeauna se dovedesc a fi 

40 Preluat din: Алла Сальникова. История елочной игрушки. Там же. — C. 95.
41 Alba ca Zăpada (în rusă — Снегурочка) — până la revoluție „fetița de zăpadă” (în rusă — „снежная девочка”) — 

participa la matineele pentru copii doar în rolul personajului principal în înscenările poveștilor populare, în episoadele 
din piesa lui Ostrovskii și în opera lui Rimskii-Korsakov. Doar după anul 1935 Alba ca Zăpada vine în ajutorul lui Moș 
Gerilă. Pentru prima dată ambii apar împreună doar la începutul anului 1937 la serbarea de Anul nou în Casa Uniunii 
din Moscova. 
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mai puternici. Evident, fiecare matineu se încheia cu o grandioasă proslăvire a lui Stalin.  
A crescut o generație întreagă de copii sovietici, siguri că „cel mai bun prieten al copiilor 
sovietici” personal a contribuit la venirea Anului Nou. În orice caz, Moș Gerilă și Alba 
ca Zăpada le propuneau copiilor să interpreteze în timpul dansului din jurul bradului un 
cântec, cu aproximativ următorul text: „Într-un cerc la brad ne strângem / Și cântăm cu 
țara-ntreagă: Trăiască, trăiască, marele Stalin! Trăiască iubitul nostru Stalin!”42.

Sursa  27 	Jucăriile	de	brad	cu	simbolică	sovietică	

În anul 1935 au început să 
fie confecționate globuri 
pentru brad cu portretele lui 
Lenin și Stalin, dar în curând 
producerea lor s-a încheiat. 
În primul rând, globurile 
se stricau, și apoi fraza „a-l 
spânzura pe Lenin și pe Stalin 
pe brad” era ambiguă.

Sursa  28 	Despre	jucăriile	sovietice	

În anii 30 meșterii foarte atent sesizau dorințelor celor de sus și „personal ale tova-
rășului Stalin”. A spus conducătorul popoarelor că hocheiul este un joc bun — imediat 
începea producția jucăriilor — hocheiști. A lăudat comedia cinematografică „Circul” și 
chiar atunci au început să se producă clovni, acrobați și chiar copii africani. Simbolica 
creștină a fost înlocuită cu cea sovietică. Bradul era înfrumusețat cu figurine de ostași 
ai Armatei roșii în budionovka (căciulă ostășească țuguiată cu o steluță în frunte), ma-
rinari, „Mașa pionieră”, reprezentanți ai popoarelor URSS în costume naționale (setul 
„Prietenia”), avioane cu stele roșii, aerostate, stegulețe. În anii `30 pe tejghelele maga-
zinelor sovietice puteau fi întâlnite jucării confecționate la uzinele de sticlă din țară — 
globuri, tancuri, ghirlande din beculețe electrice […]. S-ar părea straniu, dar cel mai 
des întrebate au fost jucăriile pentru brad în timpul Marelui Război pentru Apărarea 
Patriei. Oamenii le procurau pentru matineele de Anul Nou organizate în școli și case 
de copii, îi bucurau cu brazi împodobiți pe soldații răniți din spitale. Apropo, de cel mai 
mare succes în anii războiului se bucurau jucăriile-parașutiști. Se confecționau aceste 
jucării foarte simplu: de o jucărie obișnuită se lega cu ață o fâșie de materie. Din plin 
improvizau în confecționarea jucăriilor ostașii de pe front, partizanii din spatele fron-
tului. Se foloseau chiar și tuburile de cartușe — ieșeau niște ghirlande extraordinare43.

42 А. Владимиров / Новый год: трудная дорога к ёлке / Web-журнал „Інтелектус”. — Regim de acces: http: //www.
patent.net.ua/intellectus/inteligibilisation/populus/1445/ua.html. 

43 А. Котельникова, А. Константинов, Д. Овчинников / Ракеты, спутники и кукурузные початки. Зарисовки из 
истории елочной игрушки / [Sursă electronică] АИФ http://www.perm.aif.ru. — Regim de acces: http://www.perm.
aif.ru/ny2014/tellings/1067355.
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Sursa  29 		Carte	poștală	sovietică	cu		 	 Sursa		 30 		Carte	poștală	sovietică,	 
ocazia	Anului	Nou.	Anul	1941	 	 anul	194344

q

30. Ce simboluri ale sărbătorii de Anul Nou se foloseau pe cărțile poștale sovietice  
în anii 1941 și 1943? Cum se împletește tema războiului cu tema sărbătorii în  
sursele 29-30?

31. De ce în anii grei de război oamenii sărbătoreau Anul Nou (sursa 31)? Cum se 
pregăteau de sărbătoare și cum o petreceau? Ce simboliza această sărbătoare 
pentru oamenii sovietici? Argumentați răspunsul, în baza surselor din Unitatea 3.

Sursa  31 	Fragment	din	amintirile	despre	sărbătorirea	Anului	Nou	pe	fronturile	celui	
de-al	Doilea	Război	Mondial

Ce înseamnă ținutul Zapoliarie în timp de iarnă? Geruri mai mari de 40 de grade, 
zăpezi de netrecut. Tinerii soldați de la tunurile antiaeriene erau dislocați în bordeie — cu 
poduri joase, cu un cuptoraș de fier, cu lavițe în două nivele, câte șapte oameni într-un 
bordei. 

44 Sursele 29, 30 — timbre sovietice din timpul celui de-al Doilea Războoi Mondial. Фронтовой Новый год. — 
[Sursă electronică]. „Историческая Правда” http://www.istpravda.ru. — Regim de acces: http://www.istpravda.ru/
artifacts/1465/. 
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Anul Nou și la război rămâne Anul Nou. Și ce fel de sărbătoare fără de un brad 
împodobit, Moș Gerilă și Alba ca Zăpada? Într-un tub de cartuș soldații au răsădit un 
mesteacăn pitic, l-au împodobit cu etichetele de la conservele din „rația” de sărbătoare. 
În vârful „brăduțului” am legat o bomboană într-o învelitoare strălucitoare. Pe masa de 
sărbătoare erau cutii cu salam conservat, conserve americane din carne, zahăr-bucăți și o 
ploscă cu spirt.

Iar personajele din povestea de Anul Nou — Moș Gerilă și Alba ca Zăpada — le-am 
făcut din zăpadă. Cu atât mai mult că zăpadă pe timp de iarnă în Zapoliarie este câtă 
vrei — nămeții ajung până la brâu. A fost și felicitarea de Anul Nou — tuturor li s-a 
dorit să biruim cât mai repede, iar cel mai important — să ne întoarcem toți acasă, vii și 
sănătoși45.

Unitatea 3. Tradițiile sovietice de sărbătorire a Anului Nou în a doua 
jumătate a sec. XX 

q

32. Cum înțelegeți expresia din sursa 32 „țara trebuie să zâmbească”?
33. De ce sărbătoarea este numită „cea mai dragă zi de iarnă”? Ce contradicții în 

descrierea sărbătoririi Anului Nou putem găsi în sursa 33? 
34. Ce schimbări în societate pot fi determinate prin exemplul schimbării jucăriilor de brad 

(sursa 34)? Cum corelează între ele sursele 33-36? 

Sursa  32 	Despre	importanța	sărbătorii	în	anii	1950–1960

Pe timpurile lui Nichita Hrușciov46 a fost luată decizia că trebuie să se creeze tra-
diții de sărbătorire a Anului Nou: bradul, Moș Gerilă, copii veseli, carnavaluri. Pe toate 
cărțile poștale erau desenați doar oameni cu zâmbet pe față. Mașina ideologică lucra în 
felul următor: a spus cineva de sus — zâmbiți! și toată țara trebuie să zâmbească. După 
perioada lui Stalin țara trebuia să simtă că au venit alte vremuri. Pentru aceasta au și 
inventat aceste tradiții, pretexte47. 

Sursa  33 	Un	ziarist	despre	sărbătorirea	Anului	Nou	în	URSS

În anii cincizeci, când țara și-a revenit puțin după greutățile perioadei de război, 
Anul Nou a început să fie sărbătorit cu un deosebit avânt sovietic. Aceasta însemna că 
în această dragă zi de iarnă nimeni nici nu încerca să-și amintească despre problemele 
cotidiene care se întâlneau, de fapt, la orice pas. […]. Pentru copii se străduiau să 

45 Фронтовой Новый год. — Ibidem. Text adaptat.
46 N. S. Hrușciov — conducătorul URSS în anii 1954 — 1964, în acre a avut loc liberalizarea vieții social-politice.
47 Fragmente din articolul „Новый год в советской России: продолжение” / Петербург в позитиве 09.01.2014 / [Sursă 

electronică] Город+. http://www.gorod-plus.tv. — Regim de acces: http://www.gorod-plus.tv/blog/108.html.
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găsească un bilet la o serbare obștească, cea mai prestigioasă dintre care era, evident, 
serbarea Anului Nou din Kremlin. Fiecare copil trebuia să meargă la un matineu și să 
se întoarcă de acolo cu un cadou tradițional, care conținea diferite dulciuri. […]. Bradul 
pentru copii și cadoul corespunzător au devenit un anumit ritual al sărbătorii. […]. Dar 
cel mai important indiciu al perioadei sovietice, în general, iar în ajun de sărbători, 
în special, erau, indiscutabil, rândurile, deoarece la sărbători în magazine, de obicei, 
„aruncau” ceva. Iar cumpărătura făcută după o lungă ședere în rând este mai mult decât 
o cumpărătură, este deja o sărbătoare48!

Sursa  34 	Schițe	din	istoria	jucăriei	de	brad

Din a doua jumătate a anilor 1940 au început să confecționeze pentru vârfurile de 
brad jucării de tipul Turnului Spasski din Kremlin. Semnificația acestui simbol era evi-
dentă și nu necesita comentarii. […]. Se confecționau într-un număr foarte mare jucării 
cu „tematică agricolă”: morcovi, roșii, cepe, castraveți, păstăi, spice de grâu, lămâi, 
mere, pere și, desigur, „împărăteasa lanurilor” din perioada lui Hrușciov — porumbul 
(în rusă — кукуруза).

În a doua jumătate a anilor 1950 — începutul anilor 1960 jucăria de brad „politică” 
este parțial înlocuită cu jucăria care reflecta „viața cotidiană” bazată pe viziunea so-
vietică despre ceea ce este frumos. […]. Pe brazii sovietici apar ceainice mici, ulcioare 
mici, vase pentru cafea, vaze și coșulețe cu bomboane, deșteptătoare, lustre și lămpi de 
masă. Aceasta, însă, nu însemna că jucăriile care propagau puterea și forța URSS au 
fost date uitării. Una dintre cele mai populare teme pentru confecționarea jucăriilor de 
brad în acea perioadă devine tema cuceririi cosmosului49.

Sursa  35 	Jucării	de	brad	sovietice,	anii	1960–1970		 Sursa		 36 		Jucărie	 
	 	 	 		 	 de	brad	—	cosmonaut50

48 Е. Ласкина; Отрывок из статьи Новый год: Из России в СССР. [Sursă electronică] http://www.casual-info.ru/index.
php. — Regim de acces: http://www.casual-info.ru/moda/wardrobe/168/5012/.

49 Алла Сальникова. История ёлочной игрушки. М.: НЛО, 2011. — С. 128–129.
50 Традиции празднования. [Sursă electronică] http://www.christmasnostalgia.com/ArticleBusyBeeTrader%20

USSR%20Ornaments.htm. — Regim de acces: http://www.christmasnostalgia.com/USSROrnaments8.JPG.
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q

35. Ce este reprezentat în fotografia 37? Unde este instalat bradul împodobit? Cum 
credeți, cine a împodobit bradul și pentru ce? În ce constă sensul simbolic al acestei 
fotografii?

36. Despre ce particularitate a sărbătorii se vorbește în sursa 38? 
37. Încotro, după părerea dvs., se îndreaptă Moșii Gerili (sursa 39)? Despre ce ne 

vorbește masivitatea evenimentului de acest fel: invitarea Moșului Gerilă? Despre ce 
atitudine a statului sovietic față de sărbătoarea Anului Nou ne vorbesc sursele 39-40? 

38. Cum corelează sursele 38-40?

Sursa  37 	Fotografia	ultimei	zile	de	lucru	înaintea	sărbătorii	de	Anul	Nou.	Lucrătorii 
secției electrice a combinatului chimic. Începutul anilor 1970. Ucraina 

Sursa  38 	Despre	pregătirile	către	sărbătoarea	de	Anul	Nou	în	anii	1960–1980

Anul Nou sovietic era, de fapt, o sărbătoare orășenească. Este și evident: pentru 
omul de la țară ori ziua de 31 decembrie, ori ziua de 1 ianuarie nu se deosebea cu 
nimic de celelalte zile de iarnă. Dacă ar fi să se dezică de obligațiile agricole zilnice, 
atunci n-ar fi făcut-o de dragul unei sărbători anuale. […]. De aceea, despre tradiția 
sovietică de a sărbători Anul Nou se poate vorbi doar începând cu anii 1960, atunci 
când procentul de locuitori din orașe l-a depășit pe cel al locutorilor rurali. Totodată, 
anume în anii 1960, odată cu „dezghețul”51 hrușciovist dreptul la viața și sărbătorile 
private este nu doar respectat, dar începe a fi acceptat și de ideologia oficială. […]. Și, 

51 „Dezghețul” — denumirea perioadei de liberalizare social-politică în istoria URSS, care este legată de numele lui 
N. Hrușciov.
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desigur, tot tradițiilor de sărbătorire a Anului Nou pe timpurile sovietice îi este atri-
buită renumita frază: „Iată cadoul (produse, suvenire ș.a.), dar aceasta e pentru Anul 
Nou!” Același deficit total i-a învățat pe cetățenii sovietici că produsele necesare nu 
trebuie cumpărate în ajun, dar atunci când îți nimeresc la mână — mai bine e să stea 
până la sărbători. Produsele se păstrau în frigider ori la balcon, lucrurile — în dula-
puri sau în debara, brazii erau atârnați după fereastră sau la același balcon. Aproape 
toți membrii familiei știau din timp ce cadou vor primi, dar acest lucru nu diminua 
surpriza: bucura însăți posibilitatea de a primi un lucru nou! […]. Anul Nou a fost în 
URSS unul dintre puținele evenimente sărbătorite de toți (cu excepția Zilei Biruinței, 
dar ea a început să fie sărbătorită abia din 1965). […]. Anul Nou nu era doar o sărbă-
toare — aceasta era și o ocazie de a gusta bucate, mai rar pregătite în celelalte zile, a 
primi în dar un lucru oarecare52…

Sursa  39 	Moșii	Gerilă	din	asociația	de	prestări	servicii	„Невские	зори”,	 
or.	Leningrad,	anul	198453

52 Как праздновали новый год в СССР / МТРК „МИР”. — [Sursă electronică] http://ge.mirtv.ru/. — Regim de acces: 
http://ge.mirtv.ru/news/9576505.

53 „СССР. Наша Родина”. [Sursă electronică] http://savok.name. — Regim de acces: http://savok.name/60-novyy-god.
html.
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Sursa  40 	Cum	era	invitat	Moș	Gerilă	acasă

Pe lângă instituția de organizare a sărbătorilor de iarnă mai exista încă un serviciu 
prin care Moș Gerilă putea fi invitat acasă. În acest caz toate problemele organizatorice 
cădeau pe umerii părinților — ei trebuiau să facă comanda vizitei lui Moș Gerilă și a 
Albei ca Zăpada, să decidă ce cadou va dărui și să achite serviciul. Pe această piață din 
URSS nu prea exista alternativă — toți Moșii Gerilă veneau de la firma „Zarea”, care 
avea permisiunea statului de a oferi acest gen de servicii. La acest serviciu sezonieri 
erau angajați studenți din colegiile teatrale. 

Odată veniți, Moș Gerilă și Alba ca Zăpada organizau un mic matineu pentru co-
pil, îl urcau pe un taburet și copilul recita o poezioară învățată din timp, după care îi 
înmânau cadoul. Cel mai mare pericol pentru Moș Gerilă era nu atât faptul că putea fi 
demascat de către copil, cât dorința părinților de a-l servi (cu alcool) pe oaspete54.

q

39. Prin ce sunt legate între ele fotografiile 41–44? Prin ce se deosebesc fotografiile 
41–44 de fotografia 37?

Sursa  41 	Matineul	de	Anul	Nou	la		 Sursa		 42 		Sărbătorirea	Anului	Nou	 
o	grădiniță	de	copii.	Anul	1958.		 în	grădinița	de	copii.	Anul	1969.	 
Regiunea	Cerkasî.	Ucraina55		 Or.	Tbilisi.	Georgia56

54 А. Сидорчик / Сделано в СССР. Детский Новый год по-советски/ Материал был опубликован 13 в журнале 
АИФ — [Sursă electronică] http://www.aif.ru. — Regim de acces: http://www.aif.ru/ny2014/tellings/1025419.

55 Din arhiva familiei Kononskaia G.V.
56 Din arhiva familiei А.Djamaghidze 
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Sursa  43 	Recitarea	poeziilor	în	fața	lui	Moș	Gerilă.	Anul 1969, Moscova. Rusia57

Sursa  44 	O	familie	lângă	bradul	împodobit.	Anul	1973.	 
Un sat din regiunea Vinnița, Ucraina58 

q

40. Atrageți atenția la destinatarii și textele felicitărilor din sursa 45. Despre ce ne 
vorbește geografia diversă a expeditorilor și a destinatarilor? Ce reflectă „imaginile”  
de pe ilustrațiile din sursa 45? Este oare întâmplătoare alegerea anume a acestor 
cărți poștale pentru a felicita membrii familiei sau prietenii? Cum corelează imaginea 
cu textul scris? Ce caracter al sărbătorii reflectă aceste surse?

57 Din arhiva familiei Kușneriova Iu. V.
58 Din arhiva familiei Kostiuk P.A.
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Sursa  45 	Felicitări	cu	ocazia	Anului	Nou	prin	intermediul	cărților	poștale59 

59  Din arhiva familiei А.Djamaghidze.

Adresa:	or.	Tbilisi,	Georgia

Textul felicitării:
„Bună ziua, dragii noștri Robert! Asmati! 

Părinții dvs.: mama, tatăl, copiii voștri. Vă 
felicităm pe toți cu ocazia Anului Nou, cu un 
nou an fericit. Întregii familii îi dorim din tot 
sufletul sănătate multă și bună. Mulți ani. 
Familia Ciutkerașvilu”. (carte poștală din Usti-
Kamenogorsk, RSS Kazahă).

Adresa:	or.	Tbilisi,	Georgia

Textul felicitării: 
„Timur, din toată inima te felicit pe tine și 

toata familia ta și pe Anzor cu Nani cu ocazia aces-
tei frumoase sărbători. Fiți toți sănătoși, fericiți, 
norocoși mulți-mulți ani. Un toast pentru slăvita 
Georgie. Maria”. (Carte poștală din Magadan, 
RSFS Rusă).
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q

41. În baza căror criterii putem stabili anul editării cărților poștale (sursele 46–47)?  
Prin ce ele se deosebesc de ilustrațiile din sursa 45?

42. Ce elemente ale sărbătorii de Anul Nou sunt prezente în sursele 37-47? Ce caracter 
al sărbătorii dezvăluie aceste surse: de familie, oficială, publică, de stat, sărbătoare 
personală? Argumentați punctul de vedere. 

43. Ce ne povestesc despre societatea sovietică sursele din unitatea 3?

Sursa  46  Felicitare de Anul 
Nou,	anul	198260

Sursa   47     
Felicitare	de	Anul	Nou61

q Discuție finală

 Ce schimbări sociale s-au produs și cum s-au reflectat ele în sărbătorirea Crăciunului 
și a Anului Nou pe parcursul secolelor XIX–XX? 

60 Новогодная поздравительная открытка. Художник А. Жребин. Министерство Связи СССР 1982  г. anul 1982. 
Din colecția personală a A. Djamaghidze.

61 Керченский историко-культурный заповедник. — [Sursă electronică]. — Regim de acces: http://www.kerch-
museum.com/userfiles/images/foto/foundations/2012/November/23.11.2012/pict_6.jpg.
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 X Cum se reflectă în denumirile străzilor şi a pieţelor  
atitudinea puterii faţă de trecut şi prezent?

¡¡ Referinţă istorică 1

În baza denumirilor străzilor şi a pieţelor oraşelor putem cunoaşte istoria politică, so-
cială, economică şi culturală a fiecărei ţări. Aceste denumiri, schimbarea lor, care deseori 
reflectă conjunctura politică1, ne prezintă o imagine despre atitudinea puterii faţă de va-
lori, eroi şi oamenii de cultură ai timpului, la fel ca şi despre direcţia dezvoltării istorice a 
ţării. În consecinţă, conjunctura politică instabilă influenţează asupra schimbării frecvente 
a denumirilor, fapt des întâlnit în ţările nedemocratice. Pe lângă aceasta, denumirile stră-
zilor şi a oraşelor, precum şi schimbarea lor, pot reflecta nu doar politica internă a statului, 
ci şi orientarea ei externă. 

Unitatea 1. Denumiri de străzi şi pieţe

Sursa  1 	 Piaţa	Independenţei	—	piaţa	principală	a	oraşului	Kiev2 

1 Conjunctură — totalitatea trăsăturilor ce caracterizează un anumit moment al procesului dezvoltării economice sau 
politice.

2 Fotografie de Roman Salihov. Se publică cu acordul autorului. — Regim de acces: https://www.flickr.com/photos/
salikhov/13287522684.
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q

1. În baza referinţei istorice 1 şi a sursei 2, presupuneţi, de ce a fost redenumită piaţa 
principală din Kiev.

Sursa  2 	 Denumirile	pieţei	principale	din	Kiev	în	diferite	timpuri

Anul schimbării 
denumirii Denumirea

1869 Piaţa Kreşciatic

1876 Piaţa Dumei

1919 Piaţa Sovietică

1935 Piaţa Kalinin

 1977 Piaţa Revoluţiei din Octombrie

1991

Piaţa Independenţei (este denumită după obţinerea Independenţei 
de Stat a Ucrainei). Se mai numeşte Maidanul Independenţei. 
Demumirea de „Maidan” a început să fie utilizată în legătură  
cu protestele în masă care au fost organizate în acest loc  
(Revoluţia de granit — 1990;  
Acţiunea Ucraina fără Cucima — 2000–2001;  
Revoluţia oranj — 2004;  
EuroMaidan şi Revoluţia Demnităţii — 2013–2014

q

2. În baza surselor 3-5, completaţi tabelul „Denumirile pieţei principale din Tbilisi şi a 
străzilor din apropiere în diferite timpuri”.

Epoca ţaristă Perioada sovietică Prezent
Prospectul Golovin Prospectul Rustaveli Prospectul Rustaveli

3. În baza referinţei istorice 2, determinaţi cine şi de ce era considerat erou în diferite 
epoci. Cum credeţi, prin ce se putea deosebi atitudinea puterii şi a populaţiei 
băştinaşe faţă de aceşti eroi? Când această atitudine coincidea? 

4. Utilizând referinţele istorice 1–2 şi sursele 3–5, numiţi denumirile străzilor care 
au fost schimbate şi explicaţi de ce? Ce nume s-au păstrat şi de ce ele au rămas 
neschimbate, după părerea dvs.?

5. În baza surselor 1–5 şi a referinţei istorice 2, determinaţi ce evenimente istorice au 
influenţat denumirea străzilor şi pieţelor din Tbilisi şi Kiev? Ce e comun între ele?



162    

CULTURA ȘI POLITICA

Sursa  3 	 Planul	pieţei	principale	din	Tbilisi	şi	a	străzilor	alăturate,	anul	19073

Sursa  4 	 Planul	Pieţei	principale	din	Tbilisi	şi	a	străzilor	alăturate,	perioada	sovietică

3 Sololaki — denumirea cartierului vechi al orașului Tbilisi. Piața armenească — stradă comercială, populată în special 
de armeni. 
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Sursa  5 	 Planul	Pieţei	principale	din	Tbilisi	şi	a	străzilor	alăturate,	anul	2014	

¡¡ Referinţă istorică 2 

Informație	despre	personalitățile,	cu	numele	cărora	au	fost	denumite	în	diferite	
timpuri	Piața	principală	din	Tbilisi	și	străzile	alăturate	

Veliaminov	 Alexei,	 Golovin	 Evghenii,	 Loris-Melikov	 Mihail,	 Paskevici-
Erevanskii	 Ivan	—	generali, activiști militari și de stat, conducători și participanți la 
diferite operațiuni militare din Caucaz de supunere și reprimare a revoltelor antirusești.

Ganov	Boris	—	militar, înalt funcționar din administrația colonială a Georgiei de la 
începutul sec. XIX.

Pușkin	Alexandr	Sergheevici	— renumit scriitor rus. 
Lenin	Vladimir,	Kirov	 Serghei	— renumiți activiști ai partidului comunist și ai 

Statului sovietic.
Dumbadze	Vladimir	(Lado)4,	Kețhoveli	Vladimir	(Lado) — revoluționari georgi-

eni, bolșevici, participanți la instaurarea și întărirea Puterii sovietice în Caucaz. 
Rustaveli	Șota	— renumit poet georgian din sec. XII, autorul poemului epic „Viteazul 

în piele de tigru”.
Dadiani	Șalva	— scriitor georgian, dramaturg, regizor, om de teatru din prima ju-

mătate a sec. XX, artist al poporului din Georgia, deputat al Sovietului Suprem al URSS. 
Leonidze	Ghiorghii	(Gogla)	— scriitor georgian, poet și activist pe tărâmul social 

din prima jumătate a sec. XX. Poet al poporului din Georgia, academician al Academiei 
de Științe a Georgiei. 

Tabidze	Galaction	— poet georgian din prima jumătate — mijlocul sec. XX.
Abhazi	Constantin	 (Kote)	— activist pe tărâm social, politic și militar georgian, 

unul dintre liderii mișcării de eliberare națională, împușcat în luna mai, anul 1923 de către 
bolșevici, după reprimarea răscoalei antisovietice.

4 Strada purta numele lui Lado Dumbadze în anii 1936–1959. 

 



164    

CULTURA ȘI POLITICA

q

6. În cinstea cui au fost numite obiectivele orășenești din sursele 6-7?
7. Cum credeți, de ce obiectivele orășenești primesc numele unor politicieni 

contemporani din străinătate (Referința istorică 3)?

Sursa  6 	 Scuarul	din	sectorul	vechi	al	orașului	Tbilisi5  
(inscripție în limbile georgiană și azeră: Scuarul Gheidar Aliev)

Sursa  7 	 Stradă	nouă	din	Tbilisi	

Iinscripție în limbile georgiană și engleză:  
strada președintelui George W. Bush6

5 Sursele 6–7 — fotografii de N.Șoșiașvili
6 George W. Bush — politician american republican, al 43-lea președinte al SUA în anii 2001–2009.



165

Dialogul timpurilor în denumirile străzilor şi a pieţelor

¡¡ Referinţă istorică 3

Scuarul care se află într-unul din cartierele istorice ale orașului Tbilisi — Abanotubani 
a fost redenumit în 2004 în cinstea președintelui Azerbaidjanului G. Aliev, în semn de pri-
etenie și parteneriat strategic între Azerbaidjan și Georgia. O importanță deosebită pentru 
Georgia îl avea atunci conducta de petrol Baku — Tbilisi — Djeihan, care trebuia să 
treacă din Azerbaidjan în Turcia prin teritoriul Georgiei. În scuar a fost ridicat monumen-
tul lui G. Aliev. 

În anul 2005 una din străzi a fost redenumită în cinstea președintelui SUA G. Bush 
în semn de recunoştinţă pentru ajutorul multilateral acordat Georgiei și in cinstea venirii 
președintelui american în Tbilisi cu o vizită oficială.

 

Unitatea 2. Monumentele din străzi și piețe

q

8. În baza surselor 8–13 și a referințelor istorice 1–2, determinați cum reflectă înălțarea 
monumentelor noi direcția politică și mentalitatea unui sau altui guvern? 

9. Explicați, prin exemple din sursele 8–13 și referințele istorice 1–3, care este principiul 
de schimbare a monumentelor din piețele principale ale orașelor. 

Sursa  8 	 Monumentul	din	centrul		 Sursa		 9 		Monumentul	din 
Tașkentului:	generalul	gubernator		 centrul	Tașkentului:	 
K.	P.	von	Kaufmann,	anul	19137	 Karl	Marx,	anul	19768

7 [Sursă electronică] Aquilaaquilonis: Русский Ташкент. — Regim de acces: http://novchronic.ru/print9453.htm.
8 Wikipedia. [Sursă electronică]. — Regim de acces: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/b/bb/Taskent_Central_

Square_Karl_Marks_monument_1976.jpg.
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Sursa  10 	Monumentul	din	centrul	Tașkentului:	Amir	Temur	(Tamerlan),	anul	20149

¡¡ Referinţă istorică 4

Istoria	monumentelor	din	Scuarul	Amir	Temur	din	centrul	Tașkentului

Data	amplasării Monumentul

1913 Monumentul primului gubernator al Turkestanului generalului  
K. P. von Kaufmann

1919 Monumentul luptătorilor revoluției — monumentul „Munca eliberată” 
(„Secera și ciocanul”)

1927 Monumentul ridicat în cinstea aniversării a 10 ani de la Revoluția  
din Octombrie

1930 Bustul lui V. I. Lenin cu lozinca „Cincinalul în 4 ani!”

Sfârşitul anilor  
40 ai sec. XX Monumentul lui I. V. Stalin

1961 Obelisc în cinstea Programului de construcție a comunismului cu un text 
din Program în două limbi (numit în popor „Dicționarul rus-uzbec”)

1968 Monumentul lui Karl Marx

1994 Monumentul lui Amir Temur (Tamerlan) 

9 Wikipedia. [Sursă electronică]. — Regim de acces: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Monument_ 
to_Amir_Temur_15-08.JPG.

11 Temur (1336–1405) sau Timur (Timurleng, adică Timur cel Șchiop, în Europa numit Tamerlan) — unul dintre cei mai 
mari cuceritori din istoria omenirii. A învins Hoarda de Aur. A întreprins campanii de cucerire în Iran, Caucazul de Sud, 
India, Asia Mică ș.a. Fondatorul unui stat cu capitala în Samarkand. 
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Sursa  11 	Monumentul	lui	V.Lenin	din	piaţa	centrală	a	oraşului	Tbilisi	 
în	perioada	sovietică12

Sursa  12 	Obeliscul	Sf.	Gheorghe	din	Piața	principală	a	orașului	Tbilisi	de	azi1310

12 [Sursă electronică] фотошеринг Фликр. — Regim de acces: https://www.flickr.com/photos/frerieke/3644112373. Se 
publică cu acordul autorului. 

13 Fotografie de N. Șoșiașvili.
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Sursa   13 			Monumentul	lui	A.	Sobceak	
din	Tbilisi1411

 

q Discuție finală

 De ce denumirile străzilor și piețelor pot deveni surse istorice?
 Selectați informații pentru un ziar de perete despre istoria străzii/pieței principale din 

orașul dvs. 

14 Fotografie de N. Șoșiașvili.

¡¡ Referinţă istorică 5 

În anul 2004 în parcul central din 
Tbilisi a fost inaugurat monumentul 
lui Anatolii Sobceak, cunoscut om 
politic sovietic și rus, activist poli-
tic de la sfârşitul anilor 80–90 ai sec. 
XX, primul primar al orașului Sankt-
Petersburg. În calitate de copreședinte 
al Comisiei de anchetare a evenimen-
telor din Tbilisi din aprilie 1989, el a 
demonstrat că la represiunea împo-
triva manifestanților pentru indepen-
dența Georgiei, Armata Sovietică a 
folosit lopeţi ale minerilor și substanțe 
toxice. Ulterior, Sobceak a devenit ce-
tățean de onoare al orașului Tbilisi și 
al Georgiei.
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Imaginea	femeii	în	perioada	de	după	revoluție

 X În ce mod schimbările în relațiile sociale  
au influențat imaginea femeii?

q

1. Studiați imaginile (sursa 1 și 2). Ce întruchipează imaginile femeilor în aceste opere 
de artă? 

2. Ce rol al femeii îl scot în evidență pictorii? Acest rol este unicul posibil pentru femeile 
contemporane? Argumentați răspunsul.

Sursa     1     Altarul lateral 
Sfânta	Ana	din	biserica	
sfântului	Nicolai,	or.	Kalkar,	
Germania,	prima	jum.	 
a	sec.	XVI	(fragment)1

Sursa     2 					Pastorală;	grup	de	porțelan	multicolor.	
Mijlocul	sec.	XVIII2

1 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kalkar_st_nikolai_020.JPG.
2 Fotografie din „Большая иллюстрированная энциклопедия древностей”. Изд-во „Артия”: Прага, 1980. Цветная 

врезка XXXIX.
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¡¡ Referinţă istorică

Secolul XX este caracterizat ca un secol al schimbărilor cardinale în societate. După 
primul război mondial din 1914–1918 s-a modificat structura populației, au murit foarte 
mulți bărbați, s-a schimbat situația femeilor. Femeile au însușit multe profesii noi și au 
început să joace un rol cu mult mai important în viața socială. Conștientizarea de către 
femei a locului său în societate, a importanței rolului de gen s-a schimbat pe parcursul 
întregului secol, dar cele mai importante transformări au avut loc în anii 1920–1930.

Revoluția din anul 1917 din Imperiul Rus a adus schimbări grandioase în viața țării 
și a lumii. Scopul principal pe care și-l puneau bolșevicii, veniți la putere în Rusia, era 
formarea unui stat comunist și educarea „unui om de tip nou”. Acest „om de tip nou” 
trebuia să se supună scopului comun, să se conducă nu de interesele personale, dar de 
interesele societății și ale statului, să se dezică de vechile valori tradiționale și să nu 
pună la îndoială calea spre „viitorul luminos” al comunismului. Una dintre cele mai 
eficiente metode de educare al acestui tip de om „nou” era propaganda. Anume propa-
ganda prin cuvinte, arta monumentală, cinematografie și alte căi de influențare asupra 
omului forma valori noi și o nouă viziune asupra lumii pe întreaga perioadă a secolului 
al XX-lea.

 

Unitatea 1. Propaganda monumentală

q

3. În baza sursei 3, determinați cum își imaginau bolșevicii „arta viitorului”.
4. Ce se înțelege prin „propaganda monumentală” în sursa 3?
5. Cum credeți, ce evenimente se presupun prin termenul „marea schimbare” din  

sursa 4? 
6. Ce scop esențial urmărea Decretul Congresului Comisarilor Poporului al RSFSR din 

aprilie 1918?
7. Monumentele ridicate în cinstea căror persoane sau evenimente trebuiau să 

înlocuiască monumentele înălțate „țarilor și slugilor lor”? De ce? 
8. Ce era primordial pentru conducătorii sovietici în instalarea monumentelor? 

Argumentați răspunsul.
9. Ce sens are expresia „veșnice marmure și bronze”? 

Sursa  3 	 V.	I.	Lenin3	despre	arta	viitorului

De mult timp plana această idee […]. Campanella4 în lucrarea sa „Cetatea soa-
relui” vorbește că pe pereții fantasticului său oraș socialist sunt desenate fresce, care 
servesc pentru tineri drept lecții vii de științe ale naturii, istorie, trezesc sentimentul 

3 Vladimir Ilici Lenin (1870–1924) — fondatorul statului sovietic.
4 Tommaso Campanella (1568–1639) — filosof și scriitor italian, autorul cărții „Cetatea Soarelui” despre o imaginară 

orânduire socială din viitor. 
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de cetățean, într-un cuvânt, participă în procesul de instruire și educație a noilor 
generații. Cred că acest lucru pe departe nu este naiv și cu unele modificări poate fi 
preluat de noi și imediat realizat… Eu aș numi ceea ce gândesc — propagandă monu-
mentală. […] Acum nu visez la marmură și granit, la litere de aur, la monumente din 
bronz, care ar corespunde stilului culturii socialiste. Ar fi cam devreme, dar a trezi la 
viață al doilea val de propagandă monumentală, care este mai trainică, mai matură, 
mai eficientă, mie îmi pare, noi putem s-o facem chiar acum5.

Sursa  4 	 Din	Decretul	CCN6	al	RSFSR	„Despre	demolarea	monumentelor	ridicate	în	
cinstea	țarilor	și	slugilor	lor	și	despre	elaborarea	proiectelor	monumentelor	
consacrate	Revoluției	socialiste	ruse”.	14	aprilie	1918

Cu ocazia celebrării Marii revoluții care a schimbat Rusia, Sovietul Comisarilor 
Poporului hotărăște:

— Monumentele ridicate în cinstea împăraților și a slujitorilor lor care nu mai 
prezintă niciun interes istoric și artistic vor fi scoase de pe piețe și străzi și parțial depo-
zitate sau folosite în scop utilitar […].

— Sovietul Comisarilor Poporului își exprimă speranța ca în ziua de 1 mai să fie 
deja demolate unele dintre cele mai monstruoase statui și prezentate la judecata mase-
lor populare7 mostre de monumente noi…

Sursa  5 	 Din	articolul	lui	А.V.	Lunacearskii8	din	ziarul	„Пламя”	(„Flacăra”),	1918

Vom începe să ridicăm în parcurile și în locurile potrivite ale capitalei monumente 
consacrate oamenilor remarcabili, mai cu seamă celor care s-au consacrat revoluției; 
cetățenilor Rusiei și ai lumii vom instala monumente de artă mai mici, care vor urmări 
mai mult scopul unei largi propagande, decât cel al imortalizării. Nu ne vom goni după 
măreția exterioară, după valoarea materialului, ci vom opta pentru calitatea și expresi-
vitatea acestor monumente.

Suntem ferm convinși că în timpurile mai liniștite multe dintre aceste monumente 
se vor transforma în veșnice marmure și bronze9.

5 Citat după: Луначарский А. В. Воспоминания и впечатления. 1968. [Versiune electronică] http://ruslit.traumlibrary.
net/book/lunacharskiy-vpech-i-vosp/lunacharskiy-vpech-i-vosp.pdf. — P. 403–404.

6 SCN — Sovietul Comisarilor Norodnici — denumirea primului guvern sovietic în anii 1918–1946. Decrete similare 
au fost primite în Ucraina în anul 1919, în Azerbaijan în 1920, în Georgia în 1921.

7 Известия ВЦИК. — [Sursă electronică] „Консультант Плюс”: Правовые ресурсы/некоммерческие интернет-вер-
сии. Regim de acces — http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=3394. 

8 А.V. Lunacearskii (1875–1933) — activist sovietic de stat, comisar al poporului, ministrul învățământului în anii 
1918–1929.

9 Citat după: Два памятника Карлу Марксу. — [Bibliotecă electronică de cărți în domeniul sculpturii]. — Regim de 
acces: http://sculpture.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000010/st002.shtml. 
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Unitatea 2. „Muiere sau tovarășă?”

q

10. Cine este autorul sursei 6? Ce anume consideră A.Kollontai „cea mai mare 
transformare din istoria omenirii”? În opinia autorului, femeia sovietică a devenit 
independentă? Dvs. susțineți de acord cu punctul de vedere al autorului? Argumentați 
răspunsul.

11. În baza surselor 6-8, determinați ce tip nou al femeii apare în primii ani după revoluție. 
Cu ce contradicții se confruntă femeile în noile condiții sociale?

12. Ce cuvinte-cheie din fragmentul operei lui M.Bulgakov „Inimă de câine” (sursa 
9) explică schimbarea imaginii acceptabile a femeii? Din ce motiv profesorul 
Preobrajenskii a fost nevoit să stabilească cine sunt oaspeții: bărbați sau femei? Cât 
de actual este acest pretext astăzi? Argumentați răspunsul. 

13. De ce se considera că pentru o femeie este o crimă „să glumească, să cocheteze, să 
se veselească”(sursa 10)? Cui îi aparținea această părere: femeilor sau bărbaților? 
Tuturor sau unora? Argumentați răspunsul.

14. Cât de justificată este utilizarea fragmentelor din operele literare în calitate de sursă 
istorică (sursele 9–10)? De ce? 

15. După studierea surselor 6–10, numiți succint noile roluri sociale ale femeii care au 
apărut după revoluția din 1917. Care sunt trăsăturile și principiile de viață ale noii 
femei sovietice?

 Sursa  6 	 Revoluționara	sovietică	A.	Kollontai10	despre	muncitoarele	și	țărăncile	
sovietice.	Anul	1921

Stabilirea în Rusia Sovietică a muncii obligatorii, a adus în starea socială a femeii 
cea mai mare transformare din istoria omenirii. […] Chemarea pe frontul de lucru a 
tuturor cetățenilor, indiferent de sex, schimbă imaginea obișnuită a vieții și a relații-
lor dintre sexe. A dispărut dependența femeii de stăpânul — capitalist, de soțul care 
întreține familia. A apărut un singur stăpân, căruia, în mod egal, în interesele întregii 
clase muncitoare trebuie să se supună muncitorul și muncitoarea. Acest stăpân este 
Republica sovietică muncitorească11. 

Sursa  7 	 Cercetătorii	contemporani	despre	tipul	nou	al	femeii	după	revoluția	din	1917

Vârtejul revoluției din 1917 nu a lăsat la o parte „problema femeii” — femeile 
participau activ în evenimentele istorice, iar multe dintre ele au stat în fruntea vieții 
sociale. Adeseori, aceste înflăcărate revoluționare trebuiau, într-un fel sau altul, să re-
zolve o contradicție serioasă, înrădăcinată prin tradiție. Contradicția apărea între viața 

10 Alexandra Collontai (1872–1952) — activistă sovietică de stat, prima femeie ambasador al URSS în Norvegia și 
Suedia, în anii 1920–1930 conduce Secția femeilor de pe lângă CC al partidului bolșevic, scopul căreia consta în lupta 
pentru egalitatea femeilor, creșterea nivelului lor de studii, îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai. Autor al unui 
număr mare de articole și luări de cuvânt consacrate „problemei femeii”.

11 А. Коллонтай. Избранные статьи и речи. — М., Политиздат, 1972. — С. 337.
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personală (adică, dragoste, familie, copii, preocupările casnice, care tradițional erau 
legate de soarta femeii) și noua activitate socială. Cei din jur considerau că femeile sunt 
apte doar pentru ceea ce era legat de viața personală, curmând pretențiile lor pentru 
activități sociale, amintindu-le cu dispreț că sunt niște „muieri”. Din acest motiv, ele 
singure preferau noua adresare de „tovarășă”, subliniind dreptul la o atitudine egală, 
la poziția lor nouă în societate. Această poziție socială într-adevăr era nouă: niciodată 
până atunci femeile din Rusia n-au luat parte într-un număr atât de mare în viața soci-
al-politică. S-a format un tip nou al femeii — activistă, lucrător responsabil12. 

Sursa  8 	 Cercetătoare	americană	despre	imaginea	femeii	sovietice	în	primii	ani	ai	
Puterii	sovietice

Eroina sovietică apare mai întâi pe paginile publicațiilor periodice în rolul de soră 
medicală, comisar13 în armată, chiar și soldat. Era prezentată ca fiind modestă, fermă, 
fidelă, îndrăzneață, curajoasă, harnică, energică și, de cele mai dese ori, tânără. Ea nu se 
gândește la bunăstarea personală. Dacă prezența ei era necesară pe front, atunci ea, deși 
cu regret, putea să-și lase copiii; putea să accepte greutățile fizice, fără frică să meargă 
la luptă, iar în caz de captivitate — să rabde tortura sau să moară, fiind sigură că jertfa 
sa este un aport în crearea unei lumi mai bune14.

Sursa  9 	 Fragment	din	romanul	lui	M.	Bulgakov	„Inimă	de	câine”

Acțiunea romanului se desfășoară la Moscova în iarna anului 1920. Profesorul 
Filip Filippovici Preobrajenskii descoperă metoda de regenerare prin transplan-
tarea în organismul uman al organelor interne preluate de la animale. Profesorul 
locuiește în centrul Moscovei, într-un apartament cu șapte odăi. Puterea sovietică 
promova, prin comitetele de locatari, politica de „îndesire”, mărind numărul de lo-
catari într-o locuință. Scena dată descrie momentul când reprezentanții comitetului 
revoluționar al locatarilor vin la profesor pentru a-i cere să elibereze două camere.

Persoanele care au intrat s-au oprit pe covor.
— Am venit la dumneavoastră, profesore, — a început vorba unul dintre ei, pe 

capul căruia se ridica o căpiță de cârlionți de vreun sfert de arșin, — iată cu ce treabă…
— Dumneavoastră, domnilor, degeaba umblați fără caloși pe așa timp, — l-a între-

rupt povățuitor Filip Filippovici, — în primul rând, veți răci, iar într-al doilea, îmi veți 
lăsa urme pe covor, iar toate covoarele mele sunt persiene.

12 Бородина А., Бородин Д. Баба или товарищ? Идеал новой советской женщины в 20–30-х годах. // Женс-
кие и гендерные исследования в Тверском государственном университете — Тверь: 2000. — С. 45–51. 
Text adaptat.

13 Comisar (fr.) — persoană cu împuterniciri speciale, reprezentantul statului, de regulă, în subdiviziunile militare.
14 Clements B. E. The Birth of the New Soviet Woman. Citat după: Бородина А., Бородин Д. Баба или товарищ? 

Идеал новой советской женщины в 20–30-х годах. — Regim de acces: — http://www.a-z.ru/women_cd1/
html/borodini.htm.



174    

CULTURA ȘI POLITICA

174    

Cel cu căpița a tăcut, și tuspatru, cu mirare, și-au ațintit privirile la Filip Filippovici. 
Tăcerea a durat câteva secunde și a fost întreruptă doar de zgomotul bătăilor de degete 
ale lui Filip Filippovici pe un talger de lemn pictat de pe masă. 

— În primul rând, noi nu suntem domni, — a răspuns într-un sfârșit cel mai tânăr 
dintre ei, cu o față de piersică.

— În primul rând, — l-a întrerupt și pe el Filip Filippovici, — dumneavoastră 
sunteți bărbat sau femeie?

Cei patru iarăși au tăcut cu gurile deschise. De data aceasta și-a revenit primul cel 
cu căpița de pe cap.

— Ce contează, tovarășe? — a întrebat el cu trufie.
— Eu — sunt femeie, — a recunoscut tânărul îmbrăcat într-o scurtă de piele, cu 

fața de piersică și a roșit tare. După el, nu se știe de ce, a roșit intens și altul — un blond 
în papahă (căciulă caucaziană)

— În așa caz, dumneavoastră puteți să nu vă scoateți kepca, iar pe dumneavoastră, 
mult prea stimate domn, vă rog să vă descoperiți capul15.

Sursa  10 	 Fragment	din	romanul	„Bărbăție”	de	V.	Ketlinskaia	 
despre	tineretul	sovietic	din	anii	1920–1930

În roman apar multe chipuri interesante de femei, însă în mod deosebit se 
evidențiază Tonea Vaseaieva. Fata-comsomolistă vine în Orientul Îndepărtat 
pentru a participa la ridicarea unui oraș nou. Ea lucrează fără a se cruța, dar 
nicidecum nu poate găsi limbaj comun cu ceilalți tineri și tinere, nu participă 
la șezătorile lor în jurul rugului după lucru, este nefericită, chiar dacă trăiește 
conform convingerilor sale.

Visa oare ea (Tonea Vaseaieva) la dragoste? Până acum ea nu se gândea sau aproape 
că nu se gândea la dragoste. Ea alunga acest sentiment ca pe o slăbiciune. Ea ura tre-
cutul, ura mic-burghezia, de la care aducea a un trecut încă viu, ura lipsa de seriozitate, 
cochetăria și hainele prietenelor și lipsa de stăpânire a flăcăilor. Îi părea că atâta timp 
cât durează lupta (lupta până la biruința comunismului în întreaga lume), a glumi, a 
cocheta, a se veseli este o crimă. A se căsători — este o trădare. Ce fel de ostaș ar fi ea, 
dacă ar fi legată de familie, copii, dragoste! 

Ea era dură cu sine și se străduia să stârpească în sufletul său orice tendință spre 
tandrețe, spre alintare și confort. Ea se temea să fie blândă, să-și piardă ura, fermitatea, 
puterea sa16.

15 М. Булгаков. Собачье сердце. Он-лайн библиотека LoveRead.ws. — Regim de acces: http://www.loveread.ec/read_
book.php?id=1530&p=6.

16 Вера Кетлинская. Мужество. [Biblioteca electronică] ModernLib.ru. — Regim de acces: http://modernlib.ru/
books/ketlinskaya_vera/muzhestvo/read/. — С.30.
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Unitatea 2. Imaginile timpului

q

16. Studiați sculpturile și monumentele prezentate în sursele 11–22. Selectați acele 
fotografii care pot servi drept ilustrații pentru unitățile 1 și 2. Argumentați alegerea.

17. În ce măsură aceste sculpturi exprimă „rolul primordial al femeii”? Comparați 
imaginile, întruchipate în aceste sculpturi, cu chipul femeilor din sursele 1 și 2.

18. Ce imagine a timpului reflectă sculpturile și monumentele pe care le-ați selectat? 
Gândiți-vă la o denumire a unui album imaginar de fotografii selectate de dvs. 
Discutați cu colegii de clasă.

Sursa  11 	 	Sculptura	„Muncitorul	și		 Sursa			 12 			Sculptura	„Studenta	cu	cartea”.	 
colhoznica”.	Sculptor	—	V.	Muhina.	 Sculptor	—	M.	Manizer.	Stația	de	metrou	
EREN,	or.	Moscova.	193717	 „Piața	Revoluției”,	or.	Moscova,	anii	193018

17 Fotografiile  11, 13 — Fotobank http://lori.ru/5678563
18 12, 17, 20 — Fotografii de Iulia Kuşnereva.
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Sursa  13 	 Statuia	tinerei	—	constructor	 Sursa			 14 			Familie	de	colhoznici.	 
de	metrou	amplasată	deasupra	arcului	 Sculptor	—	Tamar	Abakelia,	193919 
de	la	intrarea	în	Clubul	Metrostroi,	 
or.	Kiev,	anii	1950			 	 

Sursa  15 	 Mama	cu	copiii,	or.	Tbilisi20  Sursa    16 			Monumentul	consacrat	 	
	 	 	 	 	 	 	 personajelor	din	filmul	„După	doi	iepuri”.	 
	 	 	 	 	 	 	 Sculptor	—	V.	Skulskii,	or.	Kiev,	1999	21

19 TENGIZ VERULAVA/ BURUSI [Blog electronic]. — Regim de acces: http://burusi.wordpress.com/2009/11/21/
tamar-abakelia-3/.

20 Foto A. Lordipanidze.
21 [Enciclopedie electronica]. — Regim de acces: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/.
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Sursa  17 	 Panoul	„Stahanoviștii	din	agricultură”.	Stația	de	metrou	
„Electrozavodscaia”	(„Электрозаводская”),	or.	Moscova	 	

Sursa  18 	 Fondatorii	ansamblului	de	dans	din	Georgia	—	Iliko	Suhișvili	și	Nino	
Ramișvili.	Sculptor — Zurab Țereteli, 2011, Georgia22

22  [Blog electronic]. — Regim de acces: http://www.liveinternet.ru/users/mirabilisflowers/post204823602/.
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Sursa  19 	 Muncitorul	și	colhoznica.		 Sursa			 20 				Muncitorul	și	colhoznica.	 
Sculptor — V. Znoba. Intrarea laterală în  Sculptură de pe clădirea pavilionului  
clădirea Radei din Ucraina, 198523 „Ucraina”. EREN, Moscova, anii 1930

Sursa  21 	 Monumentul	ridicat	studenților	lângă	universitatea	„Krok”.	 
Sculptor — V. Șciur (B.Щур). Kiev, anii 200024

q Discuție finală

 De ce denumirile străzilor și ale piețelor pot deveni surse istorice?
 Selectați informații pentru un ziar de perete despre istoria străzii/pieței principale  

din orașul dvs. 

23 Foto I. Volcova.
24 Foto N. Verbovskaia.
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 X Cum schimbările din societate influențează  
atitudinea oamenilor față de trecut și față de monumentele  

care îl întruchipează

¡¡ Referinţă istorică

I. V. Stalin (I. Djugașvili) este una dintre cele mai cunoscute personalități istorice 
ale secolului XX. De numele lui sunt legate cele mai tragice pagini din istoria statului 
sovietic și a societății sovietice. Stalin a fost implicat în represaliile de masă și a intrat 
în istorie ca fondatorul unui regim politic totalitar în URSS, care a primit denumirea de 
„stalinism”. Cu toate acestea, în a doua jumătate a secolului al XX-lea și chiar în zilele 
noastre atitudinea față de persoana lui Stalin și activitatea lui sunt controversate. Alături 
de învinuirile de creare a unui regim antiuman și amoral, pot fi auzite și păreri despre 
Stalin ca despre un excelent conducător de stat. 

În anii 30–50 ai sec. al XX-lea în Uniunea Sovietică glorificarea personalității lui  
I. V. Stalin prin mijloacele mass-media, în lucrările de literatură și artă, în documentele 
de stat, în legi, crearea în jurul numelui său a unei aure de semi-zeu au atins cote majore. 
Chipul lui Stalin a devenit unul central în literatura sovietică și era prezent în toate lucră-
rile de pictură și sculptură a acelei perioade, inclusiv în arta monumentală. Monumentele 
consacrate lui Stalin, de proporții impunătoare, se ridicau, de regulă, în centrul orașelor 
sau satelor, în piețele centrale, pe străzile care-i purtau numele, în apropierea clădirilor 
administrative. Monumente de proporții mai mici se stabileau în parcuri şi scuaruri, în 
curțile școlilor și a instituțiilor de învățământ. Un loc la fel de important pentru instalarea 
monumentelor erau gările feroviare. Satele și orașele, străzile și piețele erau denumite în 
cinstea „marelui conducător”, de exemplu Stalingrad (Volgograd), Stalinabad (Dușanbe), 
Stalinir (Țhinvali) etc.

În anul 1937 în orașul de baștină al lui Stalin — Gori din Georgia — a fost deschisă 
o Casă-muzeu. În anul 1952 în centrul orașului Gori, unde mai devreme se înălța o bise-
rică, a fost inaugurat monumentul lui Stalin. Înălțimea acestui monument împreună cu 
postamentul constituia 16 m — în cinstea celor şaisprezece republici unionale1. 

După moartea lui Stalin în 1953, atitudinea liderilor partidului comunist față de 
personalitatea conducătorului s-a schimbat. În 1956, la cel de-al XX-lea Congres al 
PCUS, Secretarul General al Partidului Comunist N. S. Hrușciov a ținut „Discursul se-
cret”2, unde raportul conținea critica cultului personalității lui Stalin și a avut o impor-
tanță enormă în liberalizarea societății. Însă, odată cu procesele de destalinizare, de 
eliberare a deținuților din GULAG3, de atenuare a regimului politic, au apărut și unele 
consecințe neașteptate. De exemplu, N. S. Hrușciov considera că georgienii, datorită lui 

1 Notă: După războiul fino-sovietic, pe teritoriul ocupat al Finlandei și RASS Carelia în 1940 a fost formată a 16-ea 
republică unională din componența URSS — RSS Carelo-Finică. În anul 1956 și-a restabilit statutul de republică 
autonomă din componența RSFSR și a fost redenumită în RSSA Carelă.

2 N. S. Hrușciov (1894–1971) — om politic și de stat din URSS, Prim-secretar al CC al PCUS, Președinte al Consiliului 
de Miniștri din URSS din 1958 până în 1964.

3 GULAG — (rus. Главное Управление Лагерей — Administrația Generală a Lagărelor de muncă forțată), în anii 
1930–1956 a fost un departament al poliției interne și al serviciilor de securitate sovietice care controlau sistemul penal 
al lagărelor de muncă forțată, al închisorilor și lagărelor de detenție. 
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Stalin și Beria4, aveau un statut privilegiat în Uniunea Sovietică. Campania oficială, în-
dreptată spre lichidarea „cultului personalității”, a creat o mișcare activă anti-georgiană 
în URSS, atacurile împotriva georgienilor care locuiau în afara hotarelor RSS Gruzine 
au devenit sistematice. Învinuirile lui N.S. Hrușciov la adresa lui Stalin, în problema ce 
ținea de formarea cultului personalității, au fost primite de mulți locuitori ai Georgiei ca 
o insultă la adresa sentimentelor lor naționale.

În martie 1956 în Tbilisi și în alte orașe ale Georgiei, în cinstea aniversării a trei ani 
de la moartea „conducătorului” au fost organizate mitinguri și manifestări care au ținut 
5 zile. La data de 9 martie guvernul a împușcat în participanții la demonstrație. Numărul 
concret al celor omorâți nu este cunoscut până în prezent (de la 150 până la 1000 de oa-
meni). În aceeași zi a fost distrus monumentul lui Stalin din Tbilisi din parcul de pe malul 
râului Kura, unde se adunau manifestanții (monumentul a fost dat jos de un tanc).

În anii 50 și în prima jumătate a anilor 60 în multe orașe ale Uniunii Sovietice monu-
mentele ridicate în cinstea lui Stalin au fost distruse. În anii 1960–1970 manifestările îm-
potriva lui Stalin au încetat, deși numele „conducătorului” nu a fost reabilitat. La sfârșitul 
anilor 1980, în perioada de glasnost (deschidere politică — transparența) și perestroika 
(restructurare economică), în societate iarăși începe o critică dură a activității lui I. Stalin. 

După proclamarea independenței, în anul 1991, „stalinismul” din Georgia a început 
să fie asociat cu trecutul sovietic, în care georgienii au suferit de pe urma politicii antiu-
mane a „conducătorului popoarelor” în aceeași măsură, ca și alte popoare ale URSS. 

Unitatea 1. “Conducătorul iubit”

q

1. Ce era considerat „un cadou prețios” (sursa 1)? Ce, după părerea dvs., îi dădea 
valoare acestui „cadou”?

2. Ce impresie vă creează monumentul (sursa 1-А)? 
3. Despre ce povestesc conducătorul de partid din localitate și directorul muzeului 

(sursele 2 și 3)? În aceste luări de cuvânt ce sunt fapte reale și ce — raționamente 
apreciative?

4. Cum credeți, care era motivul de bucurie pentru conducătorul din brigada lucrărilor 
de finisare a monumentului și a elevei clasei a VIII-a (sursele 4, 5)? Găsiți în textele 
surselor frazele corespunzătoare.

5. Cum credeți, cât de sincere erau persoanele în exprimarea sentimentelor (sursele 
2–5)? Atitudinea căror persoane exprimă ei?

6. A fost oare deschiderea monumentului lui Stalin un eveniment important pentru 
locuitorii orașului Gori? De ce?

7. Cine a fost inițiatorul instaurării monumentului lui Stalin: statul sau orășenii? 
Argumentați răspunsul. 

4 Lavrentii Beria — om politic și de stat, de naționalitate georgian (megrel). Unul dintre principalii organizatori ai 
represaliilor staliniste în URSS.
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Sursa  1 	 Informație	de	la	muzeul	în	numele	lui	I.	V.	Stalin	

La 2 noiembrie 1952 în centrul orașului Gori a fost inaugurat monumentul lui 
I.V.Stalin. Clădirea administrativă, situată în spatele monumentului, se afla încă în pro-
ces de construcție, de aceea fațada clădirii a fost acoperită cu o fâșie lată de stofă roșie, 
în părțile din stânga și dreapta au fost puse portretele lui I.V. Stalin și V. I. Lenin, iar în 
centru a fost prinsă o stea cu cinci colțuri cu stema Uniunii Sovietice, înconjurată de 
șaisprezece steaguri ale republicilor unionale.

Populația orașului Gori a sărbătorit acest eveniment. La sărbătoare au fost prezenți 
persoane de rang înalt din Moscova și Tbilisi, la fel și personalități din domeniul științei, 
literaturii și artei, eroii muncii, orășeni de rând. Mitingul festiv a fost deschis de către 
Secretarul Comitetului orășenesc de partid din Gori D. Romelașvili. Au luat cuvântul 
directorul muzeului în numele lui I.V. Stalin, renumiții poeți G. Leonidze, I. Noneșvili 
ș.a. care au recitat poezii consacrate lui Stalin. Cunoscutul scriitor rus Victor Golțev, în 
numele Uniunii Scriitorilor Uniunii Sovietice, i-a salutat pe muncitorii care au primit 
în aceste zile un cadou de preț5.

Sursa  1а   
Monumentul	lui	I.	Stalin	
din	Piața	centrală	 
din	orașul	Gori6 

Sursa  2 	 Din	cuvântarea	secretarului	Comitetului	orășenesc	de	partid	 
din	Gori	D.	Romelașvili	la	inaugurarea	monumentului	lui	I.	Stalin	

Împreună cu tot poporul sovietic locuitorii orașului de baștină al conducătorului, 
înarmați cu hotărârile istorice ale Congresului al XIX-lea al PCUS7, înaripați de cuvân-
tul istoric al marelui Stalin, cu mare entuziasm continuă să muncească pentru îndepli-
nirea hotărârilor congresului constructorilor comunismului și a indicațiilor tovarășului 
Stalin.

5 Бюллетень государственного музея им. И. В. Сталина. № 1(5) / Гори, 2012 — C. 54.
6 Fotografie de Jack Dupaquier. — Взято из электронного ЖЖ. Записки скучного человека. Путешествия 

Жака Дюпакье по Советскому Союзу. 1964. Гори — Тбилиси. — Regim de acces: http://humus.livejournal.
com/3294341.html.

7 Primul congres al partidului comunist a avut loc în anul 1952, cu o întrerupere de treizeci de ani și după al doilea război 
mondial.
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[…]. Cel mai bun exemplu de muncă comunistă a demonstrat colectivul uzinei de 
construcție a monumentelor și sculpturilor din orașul lui Lenin8, care în timp de trei 
luni a reușit să realizeze acest monument de înaltă calitate a tovarășului Stalin9.

Sursa  3 	 Fragment	din	luarea	de	cuvânt	a	A.	Savaneli,	directorului	Casei-muzeu	 
I.V.	Stalin,	de	la	mitingul	în	cinstea	inaugurării	în	or.	 
Gori	a	monumentului	lui	Stalin

[…] Locuitorii orașului nostru sunt extrem de fericiți că trăiesc și lucrează în acest 
oraș în care a apărut soarele dătător de viață a întregii noastre epoci atotputernice. Noi, 
locuitorii orașului natal al conducătorului, îl salutăm în această zi fericită pe marele 
Stalin și la monumentul lui jurăm că ne vom uni şi mai strâns în jurul marelui condu-
cător pentru construirea cu succes a comunismului […]. 

Trăiască iubitul conducător al poporului, părintele și învățătorul clasei muncitoare! 
Trăiască soarele nostru — marele Stalin10!

Sursa  4 	 Fragment	din	cuvântarea	lui	R.	Pugaciov,	conducătorul	brigăzii	de	lucrări	
de	finisare,	din	cadrul	mitingului	consacrat	inaugurării	monumentului	 
lui	I.	Stalin	din	orașul	Gori

Tovarășul Stalin, care conduce sigur țara noastră spre comunism, este privit de 
către clasa muncitoare ca un simbol veșnic al fericirii și vieții, al bucuriei și al păcii. 
Bucuria mea a fost nemărginită când construcția monumentului a fost încredințată bri-
găzii pe care o conduc. Chiar din primele zile brigada a început lucrul cu ardoare.

[…] La încheierea cu succes a lucrărilor au contribuit ritmul înalt al muncii, su-
praîndeplinirea zilnică a planului, lucrul dârz al muncitorilor.

Acum când noi, constructorii, vedem cu ochii noștri creația realizată, trăim un sen-
timent de bucurie enormă. Vreau să-i doresc din toată inima tovarășului Stalin sănătate 
și bunăstare spre binele muncitorilor, spre binele comunismului11.

Sursa  5 	 Fragment	din	cuvântarea	lui	Nanuli	Hahutașvili,	eleva	clasei	a	VIII-a	a	școlii	
medii	de	fete	din	orașul	Gori,	de	la	mitingul	de	inaugurare	a	monumentului	
lui	I.	Stalin

În fața noastră se ridică monumentul lui Stalin, iubitul nostru conducător și învăță-
tor al omenirii progresiste din lumea întreagă. Din acest motiv noi, tineretul din Gori, 
trăim un sentiment de bucurie, deoarece suntem ferm convinși că Stalin este simbolul 
vieții noastre fericite de astăzi și simbolul unui viitor asigurat și mai bun12.

8 Aici se are în vedere orașul Leningrad — azi or. Sankt-Petersburg.
9 Ziarul „Сталинец” („Stalinistul”) — organul comitetului orășenesc și al comitetului executiv al deputaților muncitori 

din Gori, anul 1952, 4 noiembrie, nr. 219. P. 1.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
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Unitatea 2. Anul 1956

q

8. În baza referinței istorice și a materialelor din Unitatea 2, determinați cauzele și esența 
evenimentelor din martie 1956 din Tbilisi.

9. Care sunt învinuirile formulate împotriva lui Stalin în raportul lui N. Hrușciov (sursa 6)? 
Cât de argumentate sunt aceste învinuiri?

10. Despre ce stare de spirit vorbește în jurnalul său poetul sovietic Tvardovskii (sursa 7)? 
Cum înțelegeți dvs. următoarele cuvinte pe care le folosește autorul „și sentimentul 
de vină, și de teamă, și durere ascunsă”? Despre ce temă pe care „n-o poți evita” 
vorbește poetul sovietic? Pentru cine și de ce această temă este un tabu?

Sursa  6 	 Din	raportul	lui	N.S.	Hrușciov	la	Congresul	al	XX-lea	al	partidului	

[…]. Lui Stalin îi erau absolut străine caracteristicile leniniste de a lucra migă-
los cu oamenii, de a-i educa perseverent și minuțios, de a duce după sine oamenii nu 
prin forță, dar prin a-i influența cu ajutorul întregului colectiv de pe poziții de idei. El 
excludea metoda de convingere și educație leninistă și trecea de pe pozițiile de luptă 
ideologică pe calea reprimării administrative, a represaliilor în masă, pe calea terorii. 
El acționa tot mai des și mai insistent prin organele de reprimare, încălcând deseori 
normele morale și legile sovietice […]. Mii de oameni sovietici nevinovați au devenit 
jertfe ale despotismului și fărădelegii. Și toate aceste lucruri se făceau sub conducerea 
„genială” a lui Stalin — „marele fiu al poporului gruzin”, cum le plăcea georgienilor 
să-l numească pe pământeanul lor13. 

Sursa  7 	 Poetul	sovietic	despre	starea	de	spirit	în	Georgia	după	Congresul	 
al	XX-lea	al	PCUS.	Din jurnalul lui A. T. Tvardovskii, iulie 1962

Impresia principală — o ceață de tristețe, de taină, de așteptare a ceva care nu poate 
fi exprimat prin cuvinte sau poezii. Timpurile lui Stalin au fost o compensare enormă 
pentru orgoliul național al patrioților (sau naționaliștilor?) georgieni pentru veacurile 
întregi de tristețe istorică pentru măreția demult trecută. Și asta în pofida faptului că el 
nu-i lăsa în pace pe georgieni la fel ca și pe alte popoare, chiar dacă nu mai mult, și el 
într-un fel nici nu prea vroia să se considere georgian.

Imediat după moartea lui Stalin — apare starea de spirit a pierderii unei priorități 
între popoare, iar în continuare și sentimentul de vină, de teamă și durere ascunsă. Și — 
tăcere. Nimeni, după părerea mea, nici n-a încercat să atingă acest subiect, dar situaţia 
nu poate fi evitată […]. 

Se consideră că pentru ei această temă este un tabu. Dar în poezie a te preface că 
nimic n-a fost și nimic nu s-a întâmplat — este exclus. Despre ce abordare a acestei 
teme poate fi vorba, dacă ei se tem să spună că în magazine nu-i carne, pentru a nu fi 
învinuiți de naționalism […]14.

13 Ziarul „Pravda” ( „Правда”) — organul Comitetului Central al PCUS. Anul 1956, 15 februarie, № 46. P. 1–3.
14 Л. М. Млечин. Министры иностранных дел. Внешняя политика России. От Ленина и Троцкого до Путина, и 

Медведева. М. 2011. — Regim de acces: http://sci-book.com/vneshnyaya-politika/vosstanie–1956-goda-58771.html.
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q

11. Ce sentimente vă trezesc amintirile martorilor acelor evenimente (sursa 8)?
12. Ce l-a uimit în mod deosebit pe publicistul georgian în evenimentele din 1956  

din Tbilisi (sursa 9)?
13. Care au fost revendicările participanților protestelor din luna martie din Georgia (sursa 

10)? Cum puteau fi interpretate aceste revindecări în afara hotarelor Georgiei? De ce?
14. Pentru ce poetul își cere iertare (sursa 11)? 
15. Cum corelează între ele sursele 6–11?

Sursa  8 		 Amintirile	contemporanilor	despre	evenimentele	din	Tbilisi

În februarie 1956 Hrușciov l-a învinuit în mod deschis pe Stalin pentru represaliile 
în masă și strămutarea popoarelor. Peste mai puțin de o lună în centrul orașului Tbilisi, 
sub monumentul înalt de treizeci de metri a lui Stalin, au început a se aduna mulțimi de 
oameni nemulțumiți. 

Aceasta a durat câteva zile. Către 9 martie în oraș au încetat să lucreze toate fabri-
cile și uzinele, s-au închis școlile și instituțiile de învățământ. Toți oamenii mergeau la 
mitinguri pentru a proteja numele lui Stalin. Printre ei erau și Leila Matiașvili cu fratele 
ei Djemal. Atunci avea 16 ani și, după cum ne povestește ea acum, atunci puțini care în-
țelegeau ce se întâmplă și ce consecințe pot urma. […]. În noaptea spre 9 martie la miting 
a fost organizat un grup din 20 de băieți tineri. Ei trebuiau să meargă și să ocupe clădirea 
principală a telegrafului pentru ca de acolo să transmită întregii lumi despre decizia po-
porului georgian de a se separa de Uniunea Sovietică. Atunci au și început împușcăturile. 

„Era un așa sunet, de parcă plesneau pachete din hârtie. Noi cu vecinii am început 
să ne uităm prin fereastră. Soldații ne-au observat de după perdele și atunci gloanțele 
s-au îndreptat spre geamurile noastre. Țin minte că abia dimineața am văzut tancurile 
din drum. Tatăl s-a pornit să-l caute pe fratele meu prin spitale. El a găsit unele părți 
ale corpului fiului în morga din spitalul Mihailovsk. Doar după tălpile papucilor tata 
a înțeles că acesta este fiul său” — își amintește Matiașvili. În Tbilisi a fost introdusă 
starea excepțională. Rudelor celor uciși le-a fost interzis să organizeze panaghiile și 
înmormântările. Leila povestește că peste o săptămână, la ora 8 dimineața, la casa lor 
a venit o mașină de salvare, în care era sicriul fratelui ei de nouăsprezece ani, mama și 
tata au urcat în mașină și au mers la cimitir15. 

Sursa  9 		 Un	publicist	georgian	despre	evenimentele	din	9	martie	1956

În anul 1956, la 9 martie, în Tbilisi în timpul conducerii lui N. S. Hrușciov, fostul 
discipol credincios și aliatul lui Stalin, fără preîntâmpinare, fără a număra cartușele (și 
încă ce cartușe! Explozibile!) au fost întoarse armele împotriva sutelor de adolescenți 
și tineri care s-au adunat în apărarea onoarei acelui om, despre care lor, aproape imediat 
după întoarcerea mamelor lor de la maternitate, li s-a insuflat că Stalin este părintele 
drag al tuturor popoarelor sovietice, om înțelept, conducător și învățător genial, cel mai 

15 В Грузии вспоминают события 9 марта 1956 года. — [Эл. газета] „Эхо Кавказа”: 09.03.2010 — http://www.
ekhokavkaza.com. — Regim de acces: http://www.ekhokavkaza.com/content/article/1978843.html.
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bun prieten al tineretului sovietic […]. Istoria cunoaște cifra precisă a celor omorâți pe 
data de 9 ianuarie 1905 la Petersburg16, dar ea doar aproximativ cunoaște câți au murit 
peste o jumătate de secol, la 9 martie 1956 în Tbilisi, deoarece mulți au fost duși de 
valurile tulbure ale râului Kura în Marea Caspică17.

Sursa  10 		Din	documentele	secrete	ale	KGB-ului	URSS	

	 Din	cerințele	participanților	la	mitin-
gul	din	Georgia:	

1.		A reintroduce Premiile Stalin;
2.		A reveni la denumirea adevărată a 

constituției — Constituția lui Stalin; 
3.		A introduce în Marea Enciclopedie 

Sovietică informația completă despre 
viața și activitatea lui I. V. Stalin; 

4.		A numi ziua de 9 mai Ziua Biruinței 
staliniste… 

1.	A acorda numele lui Stalin următoarelor 
obiective: 

 a) căii ferate Caucaziane; 
 b) uzinei de topire a metalului din or. 

Zestafoni; 
 c) or. Samtredia — or. Djugașvili; 
 d) strada Universității — prospectul 

Stalin; 
 e) uzinei de automobile din Kutaisi; 
 f) muntelui din Suhumi să i se reîntoarcă 

numele lui Stalin; 
 g) stadionului Dinamo;
 h) palatului pionierilor din or. Tbilisi; 
2.	A înălța în piața din centrul orașului 

un monument impunător consacrat lui 
Stalin18

Sursa  11 		Fragment	din	poezia	poetului	georgian	Simon	Cikovani	 
despre	evenimentele	din	9	martie	din	Tbilisi

Iartă-mi greșeala, Patria mea.
Nu va mai fi aprilie lângă râul Mtkvari19. 
Băltoacele de sânge au brăzdat malurile tale,
Cadavrele tale le spăl, mângâindu-ți rănile.

16 Se are în vedere așa-numita „Duminică sângeroasă” din 9 ianuarie 1905  — începutul primei revoluții ruse.
17 Буачидзе К. Такое длинное, длинное письмо Виктору Астафьеву и другие послания с картинками в черно-бе-

лом цвете /К. Буачидзе. Тбилиси.: Ганатлеба, 1989. — С. 61.
18 К 55-летию мятежа сталинцев в Грузии. — [Sursă electronică] Amnesia. Лучшее из прошлого. Рубрика Стали-

ниана — http://www.pavelbers.com/Staliniana%2019.htm. — Regim de acces: http://news.nswap.info/wp-content/
uploads/2011/03/stgr1.jpg.

19 Mtkvari — denumirea georgiană a râului Kura — fluviul principal al Georgiei, pe malurile căruia sunt situate multe 
orașe georgiene, inclusiv orașul Tbilisi.
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Unitatea 3. Epoca stagnării și perioada perestroika20

q

16. Care este ideea principală a reflecțiilor autorului (sursa 12)?
17. În ce constă caracterul contradictoriu al personalității lui Stalin (sursa 13)? Ce este 

pentru dvs. mai important în caracteristica personalității lui Stalin? De ce? 
18. Ce leagă sursele 12–14? Ce schimbări pot fi observate în atitudinea față de 

personalitatea lui Stalin în această perioadă?
19. În baza referinței istorice și a cunoștințelor despre istoria URSS, pe care le aveți, 

comentați denumirea cărții și data editării ei (sursa 15).

Sursa  12 	 Opinia	cunoscutului	scriitor	sovietic	C.	Simonov21  
despre	Stalin,	anul	1965
O parte din adevărul complex despre război, în ce priveşte conducerea conflagra-

ției mondiale, este legată de numele lui Stalin. Un literat care nu este gata să se întâl-
nească cu această latură a adevărului istoric nici n-ar trebui să înceapă studierea istoriei 
războiului. Datoria noastră este să studiem și să analizăm obiectiv, în baza documen-
telor și a martorilor oculari acest rol cu toate fațetele sale pozitive și negative, fără a 
preamări sau a minimaliza nici dimensiunile pozitivului, nici dimensiunile negativului, 
nici dimensiunile exagerate ale acestei personalități. Sunt de părerea că nu e prea corect 
să omitem în publicațiile contemporane numele lui Stalin în documentele semnate de el 
în calitate de Comandant suprem. Sau în unele cazuri — eu vorbesc despre acele cazuri 
când e vorba de el personal — să înlocuim numele lui cu „Cartierul general al arma-
tei”: „Cartierul general” a decis, … din „Cartierul general” au telefonat. Este evident 
că atunci când se procedează în așa fel, în mod subiectiv acest fapt este considerat un 
element al luptei împotriva cultului personalității22.

Sursa  13 		Punctul	de	vedere	al	conducătorului	sovietic	de	stat	A.	A.	Gromâko23

Personalitatea lui Stalin trezește și va trezi în continuare timp de decenii, dar poate și 
veacuri, diferite opinii, inclusiv contradictorii. Fiind o personalitate, el, indiscutabil, este 
un fenomen în istorie. 

[…]. Cu numele lui Stalin pe buze își jertfeau viața soldații Armatei roșii și parti-
zanii, pentru a-și apăra patria în lupta împotriva ocupanților fasciști […]. Pe de o parte, 
revoluționar cu un intelect puternic și voință de fier, conducător cu o dorință de neclintit 
în biruința asupra unui dușman periculos și puternic, înzestrat cu capacitatea de a se 
înțelege cu aliații, de a lupta pentru un loc demn pentru țară în lumea postbelică. Pe de 
altă parte, un om crud, viclean, care nu ducea cont de numărul de jertfe aduse pentru 

20 Perioada stagnării — perioada așa-numitului „socialism dezvoltat” din timpul conducerii lui L.I. Brejnev și succesorii 
lui (anul 1964 — ianuarie 1987). Perestroika — denumirea generală a reformelor și a unei ideologii noi a conducerii 
sovietice de partid inițiate de Secretarul general al CC al PCUS M.S. Gorbaciov în anii 1987–1991.

21 Constantin Simonov (1915–1979) — remarcabil scriitor rus sovietic și om de stat, corespondent militar în anii 
Războiului pentru Apărarea patriei, laureatul premiului Lenin și a câtorva premii Stalin, redactorul principal al unor 
ziare și reviste sovietice în diferite perioade de timp.

22 Симонов К. М. Глазами человека моего поколения. Размышления о И. В. Сталине/ К. М. Симонов. Москва: Изд. 
Агенства печати Новости, 1988. — C. 305–306.

23 А.А. Gromâko — renumit om de stat al URSS. În anii 1957—1985 a fost ministru al afacerilor externe ale URSS, în 
anii 1985—1988 președinte al Prezidiului Sovietului Suprem al URSS.
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atingerea scopului pus, creatorul unui despotism monstruos care a adus la omorârea unui 
număr mare de oameni sovietici. Acesta a fost rezultatul cultului personalității lui. Țara 
și poporul, desigur, nu-i vor putea niciodată ierta aceste fărădelegi — distrugerea în masă 
a comuniștilor și a persoanelor fără de partid, care nu purtau nicio vină, fiind adevărați 
patrioți devotați ideii socialismului24.

q

20. Despre ce se vorbește în fragmentul din articolul din culegere (sursa 16)? De ce, 
după părerea dvs., această informație a fost inclusă în culegerea „Să înțelegem  
cultul lui Stalin” (sursa 15)?

21. Cum corelează între ele sursele 12–14 și 15?
22. În ce mod schimbările în atitudinea față de Stalin au putut influența asupra atitudinii 

față de monumentele ridicate în cinstea acestei personalități istorice. Argumentați-vă 
părerea.

Sursa  14 		Fragment	din	amintirile	despre	perioada	„stagnării”

De la începutul conducerii lui L. Brejnev (1964) tema cultului personalității și-a pier-
dut actualitatea. Noua putere făcea tot posibilul să evite tensionările legate de acest subiect 
contradictoriu și de rezonanță. Despre Stalin se vorbea doar în cazuri speciale. De exem-
plu, în luna mai 1965 în cuvântarea rostită de L. Brejnev, cu ocazia celei de 20-a aniver-
sări a biruinței asupra fascismului, fraza „Marele îndrumător, organizator și conducător 
de oști al poporului sovietic” a fost atribuită nu lui Stalin, ci Partidului comunist. Numele 
lui Stalin a rămas în Marea enciclopedie sovietică, însă articolul lexicografic avea deja un 
conținut neutru și nici nu-l preamărea, nici nu-l critica pe Stalin. În anul 1979, cu ocazia 
aniversării a 100 de ani de la nașterea lui Stalin televiziunea, presa și radioul sovietic au 
prezentat o scurtă informație, însă manifestări solemne nu au fost organizate25.

Sursa  15 		Coperta	culegerii	editate	la	Moscova	în	anul	1989

24 А.А.Громыко. Памятное. Новые горизонты. Книга 1. М.: 2015 — электронная версия книги — http://www.litmir.
co/br/?b=254413. 

25 Din interviul cu Djanelidze Otar (60 de ani), înregistrat de Lela Kakașvili în orașul Tbilisi (Georgia), 26 martie 2014 
despre atitudinea partidului comunist față de Stalin în anii 60 -70 ai sec. XX.
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Sursa  16 		Fragment	din	culegerea	de	articole	„Să	înțelegem	cultul	lui	Stalin”	despre	
perioada	antebelică	(înaintea	celui	de-al	II-lea	război	mondial)

Stalin și Molotov26, care repeta orice cuvânt al conducătorului său, în luările de 
cuvânt și toasturile lor într-un mod aproape deschis proslăveau Germania hitleristă, 
Italia și prietenia noastră cu aceste țări […]. Ca răspuns, Ribbentrop27 declara că ideo-
logiile Germaniei, Italiei și ale Uniunii Sovietice se înrudesc printr-o trăsătură comună 
(?!) — opoziția democrațiilor (!) faţă de capitaliştii din Occident. Diplomația fascistă 
îl susținea cu ardoare pe Stalin „care a procedat foarte corect, îndepărtându-l pe evreul 
Litvinov28 și numindu-l în locul acestuia pe Molotov, un adevărat Herrenrasse (per-
soană de origine germană — „pură”) […]. 

Iată ce spunea, de exemplu, unul dintre funcționarii-diplomați hitleriști de rang 
înalt won B.: „Atacând la 30 noiembrie 1939 Finlanda, el (Stalin) ne-a pus pe noi într-o 
situație dificilă […] doar pe noi, nemții, cu Finlanda ne lega o veche prietenie! Dar 
noi i-am adus pe finlandezi în jertfă, […] deoarece anume alături de Stalin Führerul29 
acumula putere și încredere! Și, evident, noi îi suntem enorm de recunoscători pentru 
milioanele de tone de pâine și petrol, crom și mangan30. 

Unitatea 4.  Monumentul lui Stalin: a fi sau a nu fi?

q

23. În baza surselor 17 și 18, discutați, de ce în Gori a fost demontat monumentul lui 
Lenin și nu cel ridicat în cinstea lui Stalin? Determinați poziția statului referitor la 
aceste evenimente.

24. În ce direcție s-a schimbat atitudinea opiniei publice față de „conducător” și 
monumentul ridicat în cinstea lui? În baza surselor 19-22, determinați cauzele 
posibile, care au adus la schimbarea opiniei publice față de monumentul 
„conducătorului”. Are importanță vârsta atunci când se formează atitudinea față de 
trecut, în special față de personalitatea lui Stalin? Argumentați răspunsul.

Sursa  17 		Fragment	din	amintirile	unui	locuitor	din	or.	Gori	

La sfârșitul anilor 80 ai sec XX din Moscova în Georgia a venit comisia CC al parti-
dului care trebuia să studieze activitatea ideologică a organizațiilor de partid din republică. 
În cadrul discuției asupra subiectului, pe lângă alte momente, a fost atrasă atenția asupra 
faptului că la multe întreprinderi și locuri de muncă sunt fotografiile lui Stalin. După 
ședință, seara, a fost scos portretul din fața gării feroviare, iar în timpul când executorii 

26 Viaceslav Mihailovici Molotov, ministru al afacerilor externe a URSS în anii 1939–1949, 1953–1956.
27 Joachim von Ribbentrop, ministrul afacerilor externe al Germaniei în anii 1938–1945.
28 Maxim Maximovici Litvinov, în anii 1930–1939 Comisar al poporului (ministru) al afacerilor externe al URSS
29 Cuvânt german, care înseamnă „conducător, „lider”. În Germani, în perioada 1934–1945 era titlul oficial al 

conducătorului statului și al Partidului Muncitoresc Național-Socialist German A. Hitler.
30 Капустин М. К феноменологии власти. Психологические модели авторитаризма: Грозный – Сталин – Гитлер/

Осмыслить Культ Сталина. М.: Прогресс, 1989 — С. 387–388.
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scoteau monumentul mare din ghips al lui Stalin din incinta casei de bilete, situate în 
apropiere, acesta a fost stricat. Martori ai acestei întâmplări au fost niște orășeni. 

Locuitorii caselor din apropierea pieței principale care au fost martori la evacuarea 
monumentului și distrugerea lui, iar apoi au urmărit cum sunt chemate la o ședință ex-
traordinară persoanele de răspundere, au crezut, se vede, că se pregătește demontarea 
monumentului lui Stalin. 

Informația s-a răspândit foarte repede prin tot orașul și într-o perioadă scurtă pe Piața 
principală a început să se adune lumea. În aproximativ o oră piața era plină de oameni. 
Mitingul a durat 3–4 zile. Cei adunați au declarat că nu vor pleca până când nu se vor 
convinge că nu mai există niciun pericol de demontare a monumentului. 

Peste câteva zile mitingul s-a încheiat, iar monumentul lui Stalin a rămas la locul său. 
Unica consecință a acestui miting a fost eliberarea din funcție a conducătorului orășenesc 
de partid David Ciubanișvili și transferul lui în Comitetul Executiv din orașul Tbilisi, iar 
peste câteva luni înlăturarea completă de la înalta funcție de partid31.

Sursa  18 	 Fragment	din	amintirile	despre	monumentul	lui	Lenin

Acum îmi aduc aminte că era primăvara anului 1991. Printre oameni s-a răspân-
dit vorba că trebuie să demonteze monumentul lui Stalin. Populația orașului a primit 
această noutate cu indignare și a început să vină în Piața centrală a orașului Gori în 
jurul monumentului lui Stalin. Situația treptat se agrava. Din Tbilisi a venit deja tehnica 
necesară pentru demontare. Reprezentantul organelor puterii locale era S. Kavsadze.  
El a luat cuvântul în fața poporului și a îndreptat toată puterea convingerii spre demonta-
rea monumentului lui Lenin. Iată așa, în locul monumentului ridicat în cinstea lui Stalin,  
a fost demontat monumentul lui Lenin32. 

Sursa  19 	 „Peretele	de	la	Gori”,	anul	200933

[…] E deja a doua zi când în piața centrală a orașului Gori au construit un perete, 
asemănător celui de la Berlin34, pe care au fost puse fotografii cu imagini de la război 
[Războiul dintre Rusia și Georgia din anul 2008 (red.)]. Peretele este împărțit în două 
părți, iar în mijloc se înalță monumentul lui Stalin. În opinia organizatorilor expoziției, 
acest fapt nu este întâmplător, deoarece monumentul lui Stalin, de asemenea, este o 
parte a peretelui din Berlin. 

În fața peretelui împărțit în două și a monumentului lui Stalin a venit tineretul din 
Gori înarmat cu lozinci. În jur de douăzeci de tineri au cerut ca monumentul conducă-
torului să fie reamplasat pe teritoriul muzeului. Studenții au distribuit o adresare către 
guvern în care se sublinia că în anul trecut, în luna august35, Gori a fost bombardat de 

31 Din interviul cu Gociașvili Malhaza (59 de ani) înregistrat de Lela Kakașvili în orașul Gori (Georgia) la 21 iunie 2013 
despre evenimentele de la sfârșitul anilor 80 ai sec. XX.

32 Din interviul cu pensionarul Nuțubidze Djemala, înregistrat de Lela Kakașvili în orașul Gori (Georgia) la 10 august 
2013 despre evenimentele din anul 1991.

33 Perete asemănător peretelui de la Berlin, ridicat în Gori în anul 2009 în fața monumentului lui Stalin. Pe el sunt puse 
fotografii cu secvențe din timpul războiului din august 2008 dintre Rusia și Georgia.

34 Peretele de la Berlin — construcție din Berlin care juca rolul de hotar de stat între RDG și Berlinul de Est în anii 
1961–1989 acre a devenit simbolul „războiului rece”.

35 Aici se are în vedere războiul ruso-georgian din august 2008.



190    

CULTURA ȘI POLITICA

190    

urmașii lui Stalin, de aceea, după părerea lor, monumental lui Stalin nu merită să se înalțe 
în centrul orașului […]. 

Deși altă parte a societății este de părerea că monumentul conducătorului sovietic 
trebuie să rămână în piața centrală a orașului, deoarece el „a fost georgian și a creat una 
dintre cele mai puternice imperii din lume” […]. 

După părerea liderului comuniștilor […], soarta lui poate fi determinată doar de lo-
cuitorii orașului Gori […]. Situația s-a agravat după ce un tânăr a scris cu vopsea roșie pe 
piedestalul monumentului următoarele cuvintele: „Cobori de pe piedestal, Soselo!” (așa 
îl numeau cu tandrețe în copilărie pe Stalin — red.). Cu toate acestea, totul s-a încheiat în 
mod pașnic și tinerii au plecat repede de pe piață. <Tinerii> au amenințat cu organizarea 
unei acțiuni de masă în luna august, dacă până atunci monumentul nu va fi demontat36.

Sursa  20 		Opinia	unei	studente

Monumentul acelui om care a făcut atât de mult rău țării noastre nu trebuie să stea 
în centrul orașului. Este pur și simplu o rușine. Acest fapt ne știrbește din imagine. Noi 
am pierdut războiul împotriva lui Putin, care este fiul ideologic al lui Stalin, continuatorul 
faptelor lui. Monumentul lui Stalin în Gori este echivalent cu monumentul lui Hitler în 
Ierusalim. Un număr foarte mare de oameni au căzut jertfă represaliilor organizate de 
Stalin37.

Sursa  21 		Opinia	unui	pensionar

Vorbind despre „dezvăluirea” de către Hrușciov a „cultului personalității” lui 
Stalin, Churchill remarca: „Hrușciov a început un război cu un mort și l-a pierdut”. 
Același război l-au pierdut deja și cei care astăzi îl defăimează pe Stalin”38.

Sursa  22 		Opinia	lui	Tea	Tutberidze,	activistă	a	organizației	nonguvernamentale	
„Institutul	libertății”39

Este trist faptul că reprezentanții puterii, în regim de urgență, ștergeau și rodeau 
urmele de vopsea de pe monumental lui Stalin după ce niște persoane necunoscute în 
așa mod noaptea l-au „înfrumusețat”.

Este interesant cine le-a ordonat acest lucru reprezentanților puterii locale? 
Monumentul lui Stalin merită nu doar să fie murdărit cu vopsea, dar chiar și mai mult. 
Rușine, și în primul rând pentru locuitorii din Gori, că monumentul lui Stalin se află pe 
piața centrală a orașului Gori40. 

36 Гога Апциаури. „Сойди с пьедестала, Сосело!”. Горийские студенты против Сталина. [Sursă electronică] 
http://www.radiotavisupleba.ge. — Regim de acces: http://www.radiotavisupleba.ge/content/article/1795545.html  
(перевод с груз. автора).

37 Din interviul cu studenta Universității de Stat I. Djavahișvili din Tbilisi Natia Tlașadze (21 de ani), înregistrat de Lela 
Kakașvili în orașul Gori (Georgia) la 10 august 2013, despre atitudinea ei față de monumentul lui Stalin.

38 Din interviul cu pensionarul Robizon Rinoșvili (70 de ani), înregistrat de Lela Kakașvili în orașul Gori (Georgia) la  
27 septembrie 2013, despre atitudinea lui față de personalitatea lui Stalin.

39 „Institutul Libertății” — organizație nonguvernamentală din Georgia de orientare ultraliberală.
40 Памятник Сталину в Гори вызывает спор. — Новости. Радио „Голос Америки” [Sursă electronică]   

http://www.amerikiskhma.com. — Regim de acces: http://www.amerikiskhma.com/content/a-54-2009–12-01-voa13- 
93116549/524528.html (перевод с груз. автора). 
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q

25. Cum credeți, de ce monumentul a fost demontat noaptea (sursele 23, 24)?
26. Cine, ce grupuri ale populației erau interesate ca monumentul lui Stalin să fie 

reinstalat în Gori (sursele 25, 27, 28)? Ce sentimente poate trezi la acești oameni 
fotografia 27? Dar ce sentimente vă trezește dvs. această fotografie?

27. Cum înțelegeți expresia directorului Muzeului de Stat de Literatură din Georgia despre 
„simpatii primitive, local-patriotice” (sursa 29)? Cum explică autorul popularitatea lui 
Stalin printre georgieni?

28. Cum corelează între ele punctele de vedere din sursele 29 și 30? Le împărtășiți și 
dvs.? De ce?

Sursa    23 				Demontarea	
monumentului	lui	
Stalin	din	orașul	Gori,	
25.06.201041 

Sursa  24 		Din	relatările	surselor	de	informare	în	masă	

Adepții lui Stalin și comuniștii din orașul Gori doar dimineața au aflat că ieri a fost 
demontat monumentul dictatorului. Bătrânii nu-și puteau ascunde lacrimile și spuneau 
că „ceea ce n-a putut face Hrușciov, a făcut Saakașvili”. La ora două de noapte o parte 
din locuitorii orașului au aplaudat demontarea monumentului lui Stalin. După păre-
rea lor, monumentul trebuia distrus mai devreme. Un an în urmă o parte a tineretului 
a organizat o acțiune în care au cerut reinstalarea monumentului pe teritoriului unui 
muzeu. Astăzi acești tineri păreau mulțumiți. Cu toate acestea, majoritatea populației 
nu-și ascundea nemulțumirea față de demontarea monumentului pe timp de noapte. În 
opinia acestora, mai întâi trebuia de luat o decizie, de pregătit locul respectiv și doar 
după aceea monumentul să fie demontat42. 

41 Fotografia nr. 703832. — [Sursă electronică] Библиотека изображений РИА Новости  
http://visual rian.ru/ru. 

42 Нестан Цецхладзе. Местонахождение монумента Сталина неизвестно. — [Sursă electronică] http://www.
netgazeti.ge. — Regim de acces: http://www.netgazeti.ge/GE/14/News/1791/ (traducerea din georgiană de către autor).
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Sursa   25 		Din	relatările	surselor	de	informare	în	masă,	Georgia,	21	decembrie	2010

În orașul Georgian Gori se caută monumentul lui Iosif Stalin care s-a pierdut după 
demontarea lui în iulie anul curent. Astăzi conducătorul popoarelor ar fi împlinit 131 de 
ani. În această zi memorabilă pentru comuniști, pensionarii activi din Gori au hotărât să 
organizeze un miting […]. Câteva zeci de oameni s-au adunat astăzi pe piața centrală 
din Gori. Comuniștii, dar şi admiratorii lui Iosif Stalin au organizat o acțiune de protest 
cu cererea de a reinstala monumentul conducătorului popoarelor la locul vechi.

 Toți țineau în mâini placarde și portrete ale conducătorului. După cum susțineau 
cei adunați, astăzi nimeni nu le poate spune unde se află monumentul lui Stalin. 

„Ziua de naștere a lui Stalin — este o zi sfântă. Noi o sărbătorim în fiecare an. 
Stalin a fost salvatorul poporului de rând. Câte nenorociri se întâmplă din cauza că el 
nu mai este acum” — a relatat primul secretar al „Partidului comunist unit din Georgia” 
Nugzar Avaliani.

Monumentul lui Iosif Stalin a fost demontat la 24 iunie 2010. Atunci conducerea 
orașului Gori a declarat că în acest loc va fi construit un memorial celor căzuți în timpul 
evenimentelor din august 2008 și jertfelor represaliilor staliniste. Era planificat de a 
instala monumentul pe teritoriul Casei-muzeu lui Stalin. Dar a trecut o jumătate de an, 
iar monumentul așa și nu a fost instalat43.

Sursa  26 		Monumentul	lui	Stalin	de	pe	teritoriul	zonei	industriale	părăsite	 
situate	la	7	km	de	la	orașul	Gori44

43 В Грузии потеряли памятник Иосифу Сталину. [Sursă electronică] http://mir24.tv. — Regim de acces: http://mir24.
tv/news/society/8291.

44 Война памятников по-грузински. — [Sursă electronică] http://www.stena.ee. — Regim de acces: http://www.stena.
ee/blog/vojna-pamyatnikov-po-gruzinski-80-zhitelej-za-pamyatniki-stalinu. 
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Sursa  27 		Din	relatările	surselor	mass-media

La 4 iulie 2013 în orașul Gori a avut loc un miting la care s-a cerut reinstalarea 
monumentului lui Stalin în Piața centrală a orașului natal al Marelui Conducător al 
clasei muncitoare. La acțiune s-au alăturat reprezentanții diferitor orașe și regiuni din 
Georgia. Mitingul a fost organizat de Partidul comunist unit al Georgiei, de un comitet 
de inițiativă, din care făceau parte locuitori cu renume din orașul Gori, la fel și de repre-
zentanții diferitor organizații obștești cum ar fi „Egorov și Kantaria”, „Partidul nou de 
stânga — Mișcarea Populară Patriotică din Georgia”, „Comitetul Păcii din Georgia”.

Toți vorbitorii au subliniat părerea unanimă a majorității populației Georgiei la 
subiectul dat: monumentul lui Stalin trebuie reinstalat ca un simbol al echității, priete-
niei între popoare, prieteniei ruso-georgiene, a păcii și stabilității. Conform sondajului 
efectuat de televiziunea regională din orașul Gori, 80% dintre locuitorii orașului și a 
regiunii Gori susțin această idee. Același rezultat ar fi fost obținut, dacă sondajul s-ar fi 
efectuat în întreaga Georgie45.

Sursa  28 		Din	relatările	surselor	mass-media,	10.09.2013

Municipalitatea orașului Telavi din Georgia a primit decizia să demonteze monu-
mentul lui Stalin de lângă memorialul ostașilor căzuți în timpul Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei. Această sculptură, fără acordul puterilor locale, a fost instalată de 
către veterani la începutul lunii septembrie. În ziua următoare, niște persoane necunos-
cute au turnat peste monument vopsea oranj, iar conducerea municipalității a declarat 
că instaurarea monumentului este ilegală. 

Incidentul din Telavi a demonstrat încă o dată că în opinia publică a Georgiei Iosif 
Stalin rămâne o persoană contradictorie46. 

Sursa  29 		Opinia	directorului	Muzeului	de	Stat	de	Literatură	din	Georgia

Nu demult în Georgia a fost efectuat un sondaj sociologic despre Stalin. Rezultatele 
oficiale vor fi publicate în ianuarie. Pe mine aceste rezultate m-au înspăimântat. S-a 
constatat că noi îl simpatizăm pe Stalin mai mult, decât în Armenia și Azerbaidjan, și 
chiar mai mult decât în Rusia.

Conform datelor sondajului, printre cei care îl simpatizează pe Stalin se întâlnește 
un număr aproape egal de persoane cu studii superioare și cu studii medii. Aceasta în-
seamnă că societatea nu înțelege cine a fost Stalin și aceste simpatii patriotice sunt la 
nivel local primitive.

A fost un atare georgian și a deținut o putere enormă — și ei se mândresc cu 
aceasta. Când pe perete în același rând stau icoana Maicii Domnului, fotografii cu fete 
dezbrăcate și portretul lui Stalin — acest fapt ne vorbește despre multe.

45 Митинг в городе Гори „Восстановить монумент Сталину” — [Sursă electronică] Красное ТВ http://www.
krasnoetv.ru/frontPage. — Regim de acces: http://www.krasnoetv.ru/node/18980. 

46 Георгий Кобаладзе. Памятник Сталину как символ веры. — Радио Свобода. [Sursă electronică] http://www.
svoboda.org. — Regim de acces: http://www.svoboda.org/content/article/25101369.html. 
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În conștiința poporului, Stalin în general s-a detașat de ideologia comunistă și a 
devenit „un om de-al nostru”: el nu se asociază în Georgia nici cu URSS, nici cu comu-
nismul. Chiar și persoanele care detestau Puterea sovietică îl simpatizau pe principiul: 
iată, Rusia „își bătea joc” de noi, iar Stalin „ își bătea joc” de ei. Desigur, este o abor-
dare primitivă a istoriei.

Totuși, ne place nouă sau nu, dar Stalin este cel mai cunoscut georgian. Prima aso-
ciere pe care și-o fac străinii atunci când se vorbește despre Georgia nu este Rustaveli 
sau Pirosmani47, dar Stalin. Și cu timpul acest fapt a devenit o parte a identității. […]. 
Oricât ar părea de straniu, dar sfârșitul ideologiei comuniste în Georgia este la fel legat 
de cultul lui Stalin. Când guvernul a împușcat demonstrația antiguvernamentală în apă-
rarea lui Stalin, atunci a fost înmormântat comunismul48.

Sursa  30 		Opinia	unui	politolog	georgian	

45% din populația acestei țări deja se considera ieșită nu doar din trecutul so-
vietic, dar și din cel post-sovietic; a țării care pretindea de a fi lider în regiune ca o 
țară reformatoare cu o societatea progresistă — și de odată — 45 % din populație îl 
venerează pe Stalin? Este remarcabil faptul că rezultatele acestui sondaj din start au 
fost puse la îndoială, deși motivul pentru neliniște rămâne. 

[De ce] popularitatea lui Stalin este atât de mare în Georgia va fi greu de explicat 
opiniei mondiale pentru care Stalin a fost un dictator și un simbol al unei conduceri 
totalitare. […] Respectiv, odată cu reinstalarea monumentului lui Stalin, orășelul 
Gori revine iarăși în centrul atenției mijloacelor de informare în masă din lume. 
Acest monument va știrbi enorm din imaginea noii conduceri, dar va influența nega-
tiv și asupra perceperii Georgiei în lume. 

Oricum ar fi, dacă printre ruși Stalin era considerat erou al celui de-al doilea 
război mondial și simbolul „unei mâni de fier”, iar pentru georgieni — fecior drag al 
națiunii, atunci pentru întreaga comunitate mondială Stalin a fost un tiran49. 

q Discuție finală

 Cum sunt legate atitudinea față de monumentul lui Stalin și personalitatea  
lui de memoria trecutului?

47 Șota Rustaveli — mare poet georgian și om de stat din sec. al XII-lea; Niko Pirosmani — pictor georgian cu renume 
mondial din sec al XX-lea. 

48 Лаша Бакрадзе. У нас намного больше симпатий к Сталину чем в России. — Интервью директора Государ-
ственного музея грузинской литературы имени Георгия Леонидзе электронному порталу http://www.openspace.
ru. — Regim de acces: http://www.openspace.ru/article/744. 

49 Бека Чедия. Возрождение сталинизма в Грузии: политическая конъюнктура или воля нации? — Sursă electronică 
о Восточном партнерстве http://eastbook.eu. — Regim de acces: http://eastbook.eu/ru/2013/08/topic-ru/politics-ru/
vozrozhdenie-stalinizma-v-gruzii-politicheskaia-konjunktura-ili-volia-nacii/. 
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la	răscrucea	culturilor

 X Despre ce schimbări din societate ne vorbesc monumentele  
și cum ne comunică ele despre acest lucru?

q

1. Ce simbolizează, din punctul dvs. de vedere, sculptura din sursa 1? 
a) De ce părțile sculpturii arată diferit? 
b) Ce gesturi sunt utilizate în sculptură? 
c) De ce sculptura n-are cap?

2. Ce sentimente vă trezește această sculptură? De ce?
3. Cum credeți, ce idee a dorit să transmită autorul prin această lucrare?

Sursa  1 	 Sculptura	„Pasul	secolului”,	or.	Leipzig,	Germania1

1 Foto O. Kovaliskaia, 2013.
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Unitatea 1. Monumentul și timpul

q

4. Studiați fotografiile monumentelor (sursele 2 și 3). Ce epocă reprezintă? 
5. Comparați aspectul acestor monumente. Ce au comun?
6. Ce informație, în opinia dvs., ele trebuiau să transmită oamenilor din acea perioadă? 
7. Ce mesaj ne transmit ele în prezent?

Sursa  2 					Monumentul	eliberatorilor		 Sursa				 3 				Monumentul	„Patria-mamă”.	 
Donbasului.	Donețk,	19842 Cerkasî,	19583 

q

8. Cui sunt dedicate monumentele din sursele 4 și 5?
9. Prin ce se deosebesc de monumentele prezentate în sursele 2 și 3?
10. Ce idei transmit monumentele din sursele 4 și 5? 

2 Fotografie de О. К. Miheeva, 2014.
3 Мемориал славы в г. Черкассы, Украина. — [Sursă electronică] Wikimedia commons. — Regim de acces: https://

upload.wikimedia.org/wikipedia/uk/4/45/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B%D0
%BB_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D1%83_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0
%B0%D1%81%D0%B0%D1%85_%284%29.jpg.
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q

11. Cum credeți, de ce aceste monumente au fost instalate doar după destrămarea 
URSS?

12. În regiunea dvs. există monumente consacrate unor evenimente din trecutul sovietic, 
care au fost instalate după destrămarea Uniunii Sovietice?

Sursa  4  4	Monumentul	consacrat		 Sursa	 5 	Monumentul	consacrat	victimelor	
victimelor	Holocaustului.	Odesa,	2004	 represaliilor	politice.	Donețk,	2004

 
 

 
q

13. Prin ce se deosebesc monumentele din sursele 6 și 7 de cele din sursele 2-5?
14. Puteți găsi elemente comune? Dacă da, care sunt ele?
15. Ce valori transmit ele?
16. Cum credeți, ce a determinat necesitatea instalării acestor monumente?

4 Foto de O.K. Miheeva (sursele 4–6).
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Sursa  6 		 Monument	ridicat	în	cinstea	rock	grupei	„Beatles”.	Donețk,	Ucraina,	2006

 

 

Sursa     7 		 Monumentul	„Bunica”,	Kemerovo,	
Rusia,	20085

q Discuţie finală la Unitatea 1

17. Cum monumentele au reflectat schimbările din societate? 

5 Александр Пестич. Кемерово. [Sursă electronică] http://lex-under.livejournal.com. — Regim de acces: http://lex-
under.livejournal.com/11874.html.
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Unitatea 2. Monumentul în timpul marilor schimbări

q

18. Ce este comun la monumentele din sursele 8 și 9? Prin ce se deosebesc?
19. De ce sunt dictate aceste deosebiri?
20. Ce idei și valori transmit aceste monumente? Se deosebesc sau coincid aceste idei și 

valori? Argumentați răspunsul.

 

 Sursa   9 				Monumentul	„Armenia-mamă”.	 
Erevan,	Armenia,	19676

Sursa   8 				Monumentul	lui	I.	Stalin. 
Erevan,	Armenia,	19507 

q

21. Priviți fotografia (sursa 10). Ce schimbări a suferit acest monument?
22. Ce este deosebit în aceste schimbări?
23. Cum credeți, de ce s-au condus locuitorii atunci când au combinat într-un memorial 

două simboluri? 
24. Citiți informația din sursa 11. Cum s-au schimbat ideea și valorile pe care monumentul 

le transmite oamenilor? Ce înțelege istoricul prin umanizarea monumentelor? 

6 [Sursă electronică] — Блог Владимира Кезлинга. — Regim de acces: http://kezling.ru/travels/caucasian-autumn–11/.
7 Fotografie din revista anuală „Советская архитектура”-II за 1953 год. [Sursă electronică] http://synthart.livejournal.

com/262821.html.
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Sursa     10  8				Memorial	consacrat	
eliberării	regiunii	Lvov	de	ocupanții	
germano-fasciști.	Anii	19709

Sursa     11 					Opinia	unui	cercetător	
ucrainean	contemporan

Printre puținele monumente din acest 
centru (or. Slavskoe) se înalță un monu-
ment modest consacrat soldaților sovie-
tici. El atrage atenția prin sculptura Maicii 
Domnului care îi deplânge pe cei căzuți, in-
stalată în anii 1990.

O astfel de „modernizare” spontană (ne-
centralizată) sau, mai bine zis, umanizarea 
monumentelor ridicate în cinstea ostașilor 
sovietici în Ucraina de vest poate fi întâlnită 
doar la Slavskoe.

Este vorba, întâi de toate, despre umani-
zarea războiului, transferarea atenției asupra 
istoriilor particulare, a eroismului și suferin-
țelor „oamenilor obișnuiți”, totodată, accen-
tuând greșelile și cruzimea conducătorilor 
politici și militarilor sovietici10.

q

25. Ce s-a întâmplat cu monumentele din sursele 12–14? 
26. Cine sunt oamenii în cinstea cărora au fost ridicate monumente?
27. Ce evenimente au dus la demolarea acestor monumente?
28. Cum credeți, de ce oamenii demolează monumentele?
29. Credeți că este justificată o astfel de atitudine față de monumente? Argumentați 

răspunsul.

8 Foto de O.K. Miheeva, anul 2008.
9 Statuia Maicii Domnului a fost instalată la piedestalul memorialului la sfîrșitul anilor 1990 din inițiativa băștinașilor pe 

banii colectați de populație. Statuile Maicii Domnului se instalează tradițional la marginea drumurilor și în localitățile 
din vestul Ucrainei.

10 Портнов А. „Родина-мать” vs Степан Бандера: экскурсия по избранным памятникам Второй мировой войны // 
Отечественные записки. — 2008. — № 5 (44). — С. 33–46.
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Sursa  12 		Demontarea	monumentului	lui	F.	Dzerjinskii11.	Moscova,	Rusia,	august	1991.	
Fotografie РИА „Новости” 

 
 
 
 
 

Sursa  13 	 Demontarea	monumentului	lui	V.I.	Lenin12,	Kiev,	Ucraina,	9	decembrie	2013.	
Fotografie РИА „Новости”

11 Felix Dzerjinskii — fondatorul CEKA — poliția politică bolșevică (1917), redenumită NKVD (rus. НКВД) și KGB 
(rus.КГБ), care a devenit simbolul represaliilor politice în perioada sovietică. 

12 Vladimir Lenin — fondatorul statului sovietic.
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q Discuţie finală la Unitatea 2

30. În ce mod schimbările din societate se reflectă în soarta monumentelor? În baza 
surselor din Unitatea 2, numiți trei forme de schimbări.

31. În ce situație societatea poate decide dacă monumentul s-a învechit și ar trebui 
schimbat, ar trebui revizuit rolul și importanța lui?

32. Cum credeți, ce monumente își pierd actualitatea istorică şi care rămân actuale?
33. Ce îi poate determina pe oameni să „lupte” cu monumentele?
34. Care sunt, după părerea dvs., și alte „rețete” de atitudine față de monumentele care 

și-au pierdut actualitatea? Care din aceste „rețete” le considerați acceptabile, iar pe 
care le respingeți? Argumentați răspunsul.

Unitatea 3. Monumentul conservării memoriei

q

35. Studiați monumentul (sursa 14) și citiți referinţa istorică. Cum credeți, ce idee a dorit 
sculptorul să transmită oamenilor?

36. Ce simbolizează, în opinia dvs., acest măr verde mușcat?

Sursa  14 	 Sculptura	„Mărul”	 
Fotografie	1–2.	Permi,	Rusia,	2010.13  

     

¡¡  Referinţă istorică 

Sculptura „Mărul” este instalată în ora-
șul rus Permi și este realizată de sculp-
torul ucrainean Janna Kadârova. În spa-
tele plăcilor fragile de teracotă se văd 
cărămizile caselor demolate din Permi. 
Cea mai bătrână cărămidă are 120 de 
ani.

13 Fotografie de J.Kadârova, 2010.
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q

37. Cum sunt protejate monumentele din localitățile dvs.? În ce mod protejarea lor 
corespunde dorinței de a moderniza orașul?

Sursa  15 		Monument	unui	nou	monument,	Șargorod,	Ucraina,	200914

q Discuție finală

 Ce nou ați aflat despre schimbările rolului și despre soarta monumentelor  
din sursele 1–14?

 Ce sens trebuie să fie pus la baza construcției monumentului pentru ca el să  
fie durabil?

 Cum credeți că trebuie să fie un monument în zilele noastre?  
Ce valori trebuie să transmită?

14 Fotografie de J.Kadârova, 2009.
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 X Cum imaginea, poezia și muzica erau utilizate  
în propaganda „prieteniei popoarelor” în URSS?

q

1. Care sunt organele de percepere cu ajutorul cărora însuşim o informație?
2. Discutați despre specificul unei căi de percepere și prezentați argumente în favoarea 

eficienței acestui canal. 

Unitatea 1. Conceptul de „prietenie între popoare”  
în ideologia sovietică

q

3. Analizaţi Referința istorică și sursele 1–3. Cum credeți, de ce prietenia între popoare 
în ideologia sovietică era unul dintre termenii-cheie?

4. Cum este explicat rolul poporului rus în „familia popoarelor URSS” (sursa 3)?

¡¡ Referinţă istorică

La baza politicii naționale a statului sovietic era proclamată „prietenia popoarelor” 
și „internaționalismul proletar” (ideologia solidarității internaționale a muncitorilor din 
întreaga lume, care se plasează mai presus decât interesele naționale).

„Prietenia popoarelor” este o noțiune care în URSS se utiliza pentru argumentarea 
ideologică de creare și dezvoltare a unui stat multinațional sovietic. În „Declarația des-
pre crearea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste” din 30 decembrie 1922 se spunea 
că „însăși structura Puterii sovietice, internațională prin natura ei de clasă, îndeamnă 
clasa muncitoare a republicilor sovietice se urmeze calea unirii într-o familie socialistă. 
[…]. Voința popoarelor republicilor sovietice […] servește drept garanție că Uniunea 
este o societate benevolă a unor popoare egale”1. 

Principiul „colaborării frățești și a ajutorului reciproc între popoare” era proclamat 
drept una dintre bazele statului socialist. În realitate, acesta confirma ideea că poporul 
rus este fratele mai mare în familia popoarelor URSS și el asigură unitatea statală. Se 
realiza rusificarea — răspândirea forțată a limbii şi culturii ruse în republicile naționale, 
se reducea utilizarea limbilor naționale. 

În baza principiului „prieteniei între popoare” era susținută și dezvoltarea cultu-
rilor naționale, însă se realiza sub un control strict din partea statului și sub influența 

1 Декларация и договор об образовании СССР. 30 декабря 1922 г. [Sursă electronică]. — Regim de acces:  
http://www.rusarchives.ru/statehood/09-02-deklaraciya-obrazovanie-sssr–1922.shtml.
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puternică a ideologiei sovietice. Încercările de a vorbi despre o inegalitate între națiuni 
sau despre ieșirea din componența URSS erau tratate drept naționalism burghez și se 
pedepsea crunt. În URSS informația despre conflictele naționale era ascunsă. 

Drept dovadă a răspândirii și importanței ideii „prieteniei între popoare” servește 
prezența acestui concept în spațiul public al republicilor sovietice. De exemplu, în 
Ucraina, în Kiev, se înalță monumentul Arcul prieteniei popoarelor, este bulevardul 
și stația de metrou Prietenia popoarelor, în orașul Cerkasî — Palatul culturii Prietenia 
popoarelor, în Moscova — Universitatea Prietenia Popoarelor. În anul 1972 în cinstea 
aniversării a 50 de ani de la crearea Uniunii Sovietice a fost constituită o distincție spe-
cială — Ordinul Prieteniei popoarelor.

Sursa  1 		 Din	Constituția	URSS,	anul	1977	

Articolul 70. 
[…] URSS întruchipează unitatea statală a poporului sovietic, unește toate națiu-

nile și popoarele în scopul construcției comune a comunismului2. 

Sursa  2 	 Fragment	din	dicționarul	de	termeni	din	domeniul	 
comunismului	științific3

Prietenia și frăția tuturor popoarelor din URSS, intoleranța față de dușmănia na-
țională și rasială sunt cele mai importante norme valorice — norme ale conviețuirii 
socialiste. Conform Constituției URSS, „datoria fiecărui cetățean al URSS este de a 
stima demnitatea națională a celorlalți cetățeni, a consolida prietenia între națiunile și 
popoarele Statului sovietic multinațional”4.

Sursa  3 	 Opinia	unui	funcționar	de	stat	sovietic	despre	rolul	poporului	rus

În fruntea familiei prietenoase a popoarelor URSS se află poporul rus care a primit 
recunoștința tuturor popoarelor sovietice. Poporul rus a jucat rolul decisiv în biruința 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, în construirea socialismului în țara noastră, 
în lupta pentru onoarea și independența Patriei în anii Marelui Război pentru Apărarea 
Patriei. Poporul rus este acea putere care cimentează prietenia tuturor popoarelor din 
Uniunea Sovietică5.

2 Constituşia (Legea Fundamentală) a URSS, 1977. — [Sursă electronică]. — Regim de acces: http://www.hist.msu.ru/
ER/Etext/cnst1977.htm.

3 Comunism științific — termen care a început să fie folosit în URSS în anii 60 ai sec. XX; unul dintre cele trei 
compartimente ale marxism-leninismului, disciplină obligatorie în toate instituțiile de învățământ superior din URSS.

4 Научный коммунизм: Словарь (1983) / Дружба народов. [Sursă electronică]. — Regim de acces: http://tapemark.
narod.ru/kommunizm/037.html.

5 Подгорный Н. Советская Украина в братской семье народов СССР. Коммунист, 1954, N.8, [Sursă electronică]. — 
Regim de acces: http://www.intelros.ru/pdf/svobodnay_misl/2014_03/12.pdf.
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Unitatea 2.  Experiența sovietică de propagare a „prieteniei popoarelor”

q

5. Studiați atent sursele. Răspundeți la întrebări și notați răspunsurile pe coli de hârtie. 
Folosiți aceste coli în calitate de suport în timpul prezentărilor.

6. Ce simboluri și imagini erau folosite pentru propaganda prieteniei între popoare în 
URSS?

7. Ce metode erau folosite pentru a influența auditoriul?

Grupul I. Placardele 

q

8. Despre ce perioade istorice ale statului sovietic se vorbește în sursele 4–7? 
9. Atrageți atenția la denumirile placardelor. Cui sunt dedicate? 
10. Descrieți oamenii pe care îi vedeți pe placarde: Cum sunt îmbrăcați? Ce fac? Putem 

presupune pe cine reprezintă ei? După ce indicatori?
11. Ce imagini sunt plasate în centrul placardelor? Cum credeți, ce idee urmărește 

amplasarea obiectelor în compoziția placardelor?
12. Cum credeți, ce rol avea repetarea unor și acelorași semne și simboluri? 
13. Descrieți gama de culori a placardelor. Cum credeți, de ce autorii au ales anume 

aceste culori? Argumentați răspunsul.
14. Ce dispoziție și ce atitudine față de „prietenia popoarelor” trebuiau să creeze aceste 

placarde la oameni?
15. Cum credeți, unde erau amplasate aceste placarde? Oamenii le puteau vedea des?

Sursa    4 				Placarda	
Trăiască Constituția lui 
Stalin!	Pictor	V.	Livanov,	
anul	19376

6 Да здравствует сталинская конституция, худ. В. Ливанов, 1937 г. [Sursă electronică] http://via-midgard.info. — 
Regim de acces: http://via-midgard.info//uploads/posts/2013-08/1375833788_9-photo.jpg.
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Sursa  5 				Placarda	Din generație în  Sursa     6 			Placarda	Trăiască steagul  
generație întăriți prietenia popoarelor  atotbiruitor al leninismului. URSS.	Pictor	
URSS.	Pictor	V.A.	Konovalov,	anul	19487	 M.A.	Nesterova	(Nesterova-Berezina),		
	 	 	 	 	 	 	 	 anul	19578

 

Sursa  7 		 Placarda	Sărbătoarea roadei pășește prin țară!	Slavă	muncii!	 
Eroii	secerișului.	Pictor	E.S.	Arțrunian,	anul	19789

7 Из поколения в поколение крепите дружбу народов СССР, худ. В.А. Коновалов, 1948 г. [Sursă electronică] http://
sovposters.ru. — Regim de acces: http://sovposters.ru/view/865/.

8 Да здравствует всепобеждающее знамя ленинизма! СССР. Худ. М. А. Нестерова (Нестерова-Березина), 1957 г. 
[Sursă electronică] http://rexstar.ru. — Regim de acces: http://rexstar.ru/content/id35443.

9 Праздник урожая шагает по стране! Слава труду! Герой жатвы, худ. Арцрунян Э. С., 1978 г. // Плакат в рабочем 
строю. Альбом. — М.: Плакат, 1982. — С. 106.
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Grupul II. Cărți poștale

q

16. Căror evenimente sunt consacrate cărțile poștale (sursele 8–11)? Ce este reprezentat 
pe ele? 

17. Ce imagini sunt plasate în centrul cărților poștale? Cum credeți, ce idee urmărește 
amplasarea obiectelor în compoziția cărților poștale?

18. Cum credeți, ce rol avea repetarea unor și acelorași semne și simboluri? 
19. Descrieți gama de culori a placardelor. Cum credeți, avea importanță alegerea 

culorilor? Argumentați răspunsul.
20. Ce dispoziție și ce atitudine față de „prietenia popoarelor” trebuiau să creeze aceste 

cărți poștale?
21. Cum credeți, cum erau folosite aceste cărți poștale? Acceptau oare oamenii care 

cumpărau și expediau aceste cărți poștale ideile incluse în ele?

Sursa  8 				Cartea	poștală	„Slavă lui  Sursa     9    Cartea	poștală „Felicitări cu 
Octombrie care a unit popoarele sovietice  ocazia sărbătorii Marelui Octombrie!” 
într-o familie prietenească!”10

  

Sursa     10 				Cartea	poștală	„Slavă lui  Sursa     11 		Cartea	poștală	„Slavă Marelui  
Octombrie!”	     Octombrie!” 

  
 

10 Cărțile poștale 8–11sunt din arhiva personală a M. I. Levițkaia 
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Grupul III. Timbrele poștale

q

22. Căror evenimente sunt consacrate timbrele poștale (sursele 12–13 și 15)?  
Ce este reprezentat pe ele?

23. Cu ce scop, după părerea dvs., a fost organizată ediția într-un număr mare a timbrelor 
(sursa 15) care reprezintă costume naționale, instrumente muzicale naționale ș.a.  
ale diferitor popoare ale URSS? 

24. Ce simboluri a utilizat autorul în timbrul poștal din seria „URSS. Prietenia popoarelor” 
după tabloul lui S.M. Karpov (sursa 14)? Care este ideea principală a acestui timbru?

25. Cum credeți, cu cât mai des foloseau timbrele poștale oamenii din perioada URSS  
în comparație cu ziua de azi? Argumentați răspunsul.

26. Ce sentimente putea trăi o persoană care a primit o scrisoare cu unul din aceste 
timbre? Ce idei erau difuzate și consolidate prin intermediul timbrelor de acest fel?

Sursa  12 	 Timbrul	poștal	„Cincizeci de ani de la formarea Uniunii Republicilor  
Sovietice Socialiste”11

Sursa     13 				Timbrul	„Ordinul 
Prietenia Popoarelor”

Sursa  14 		Timbre	din	seria	„URSS. Prietenia popoarelor”

11 Timbrele 12–15 sunt din arhiva personală a lui V.I.Melinik
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Sursa    15 				Seria	de	timbre	 
„Costume naționale”

Grupul IV. Abțibilduri de pe cutiile de chibrituri

q

27. Căror evenimente sunt consacrate abțibildurile (sursele 16-21)? Ce este reprezentat 
pe ele?

28. Cu ce scop, după părerea dvs., în producerea cutiilor de chibrituri se foloseau 
abțibilduri cu ornamente, costume naționale, genuri de sport naționale ale diferitor 
popoare ale URSS?

29. Cu ce scop pe cutiile de chibrituri se foloseau abțibilduri cu imaginea copertelor 
revistei „Prietenia popoarelor” (rus. „Дружба народов”) (sursa 16)?

Sursa    16 	 Abțibilduri	de	pe	cutiile		 Sursa			 17  				Abțibilduri	de	pe	cutiile 
de	chibrituri	din	seria	„Prietenia		 de	chibrituri	din	seria	„Ornamente 
popoarelor”12(Revistă)”13  populare”14

 

12 „Дружба народов” — revistă literară sovietică, fondată în anul 1939 cu scopul popularizării lucrărilor scriitorilor din 
republicile unionale, traduse în limba rusă.

13 Abțibilduri pentru cutiile de chibrituri din seria „Prietenia popoarelor”. Revistă”. Din arhiva personală a lui  
V.I. Melinikov.

14 Наклейки на спичечные коробки из серии „Народный орнамент. [Sursă electronică] Собери свою картинку: 
http://www.kartinki.ru. — Regim de acces: http://www.kartinki.ru/categories/commercials/spichechnye_etiketki_
seriya_narodnyj_ornament1/.
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q

30. Cum credeți, cât de des cetățenii URSS foloseau chibriturile și vedeau abțibildurile de 
pe cutiile de chibrituri în comparație cu ziua de azi? Argumentați răspunsul.

31. Ce rol putea juca prezența acestor imagini în viața de zi cu zi a omului? 

Sursa    18 				Abțibild	pentru	cutia		 Sursa			 19 				Abțibild	pentru	cutia 
de	chibrituri	din	seria		 de	chibrituri	din	seria	„Instrumente 
„Sportul popoarelor URSS”15 muzicale ale popoarelor URSS”16

Sursa    20 					Abțibilduri	pentru	cutii		 Sursa			 21 			Abțibilduri	pentru	cutii	 
de	chibrituri	din	seria		 de	chibrituri	din	seria 
„Costumele popoarelor URSS”17  „Republicile URSS”18

15 Наклейка на спичечные коробки из серии „Спорт народов СССР”. [Sursă electronică] СССР наша Родина:  
http://savok.name/. — Regim de acces: http://savok.name/759-spich_sport.html.

16 Abțibilduri pentru cutiile de chibrituri din seria „Instrumente muzicale ale popoarelor URSS”. Din arhiva personală a 
lui V.I. Melinikov.

17 Abțibilduri pentru cutiile de chibrituri din seria „Costumele popoarelor URSS”. Din arhiva personală a lui  
V.I. Melinikov.

18 Abțibilduri pentru cutiile de chibrituri din seria „Republicile URSS”. Din arhiva personală a lui V.I. Melinikov.
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Grupul V. Textele imnurilor republicilor sovietice

q

32. Ce prezintă imnul țării? Unde și când se interpretează imnul?
33. Imnurile căror republici sunt prezentate în sursele 22-27?
34. Ce imagini comune se întâlnesc în imnurile diferitor republici ale URSS? Cum explicați 

acest lucru?
35. Cum credeți, la ce rezultat se așteptau autorii textelor, punând accentul anume pe 

aceste imagini în imnurile republicilor URSS? 
36. Ce unește aceste texte? Prin ce se deosebesc?
37. Ce impresie despre URSS ca despre o uniune a republicilor trebuiau să creeze 

aceste imnuri?

Sursa  22 		Imnul	de	stat	al	RSS	Azerbaidjan	în	perioada	anilor	1944–1991	 
(traducere)19

Împreună cu neînfricatul popor rus noi ducem steagul prieteniei,
Acesta e un lucru sfânt — unitatea oamenilor,
Noi am devenit mai puternici prin unitatea oamenilor-frați,
Trăiască Uniunea, slăvita noastră țară sovietică!

 Sub conducerea lui Lenin și al partidului,
 Dimineața noastră e luminată de soarele comunismului.
 Noi mergem în viitor în rândul biruitorilor,
 Trăiește, trăiește Azerbaidjan, în marea familie sovietică!

Sursa  23 		Imnul	de	stat	al	RSS	Armenești	în	perioada	anilor	1944–1991	 
(traducere)20

Octombrie, o gură de aer, care viață ne-a dat,
Ne-a salvat pe noi, armenii, de o catastrofă inevitabilă.
Cu Lenin pentru noi au venit timpuri noi.
Ne luminează zorile trezirii.
Rusia ne-a întins o mână de ajutor.
Poporul a creat un stat puternic
Partidul nostru e de nădejde și puternic.
El ne conduce spre comunism!

19 Государственный гимн Азербайджанской ССР в 1944–1991 гг. (перевод) // Музыкальная энциклопедия. — М.: 
Изд-во Советская энциклопедия, 1974. — Т. 2. — С. 21.

20 Государственный гимн Армянской ССР в 1944–1991 гг. (перевод) // Музыкальная энциклопедия. — М.: Изд-во 
Советская энциклопедия, 1974. — Т. 2. — С. 21.
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Sursa  24 	 Imnul	de	stat	al	RSS	Georgiene	în	perioada	anilor	1944–1991	 
(traducere)21

Strălucirea steagurilor Marelui Octombrie
A luminat vârfurile munților cărunte,
Libertatea, bărbăția și vitejia 
Te-au transformat într-un ținut însorit.
În familia frățească a popoarelor
Tu ai atins culmi înalte,
Prin prietenia și forța poporului
Ai biruit și vei birui în viitor.

Sursa  25 	 Imnul	RSS	Moldovenești	în	perioada	anilor	1945–199122

Moldova Sovietică, plaiul nostru-n floare
Alături de alte republici surori.
Pășește împreună cu Rusia mare
Spre al Uniunii senin viitor.
Doina înfrățirii proslăvește Țara,
Cu înțelepciune condusă de Partid.
Cauza lui Lenin — cauză măreață –
O înfăptuiește poporul strâns unit.

Sursa  26 	 Imnul	RSS	Ucrainene	(anii 1949–1992 cu unele schimbări, traducere)23

Trăiască Ucraina, frumoasă și puternică
În Uniune ea fericirea și-a găsit.
Egală între egale, liberă printre libere
Sub soarele libertății ca o floare a înflorit.
Slavă Uniunii Sovietice, slavă!
Slavă Patriei în vecii vecilor!
Trăiască Ucraina, țară sovietică!
În familia unită a popoarelor-surori!
Întotdeauna în luptele pentru soarta poporului
Ne este prieten și frate poporul rus
Lenin ne-a condus în marșul victoriei
Sub steagul lui Octombrie spre un viitor luminos.

21 Государственный гимн Грузинской ССР в 1944–1991 гг. (перевод) // Музыкальная энциклопедия. — М.: Изд-во 
Советская энциклопедия, 1974. — Т. 2. — С. 22.

22 Государственный гимн Молдавской ССР в 1944–1991 гг. (перевод) // Музыкальная энциклопедия. — М.: Изд-во 
Советская энциклопедия, 1974. — Т. 2. — С. 23.

23 Гімн Української РСР // Українська радянська енциклопедія. — К.: УРЕ, 1979. — Т. 3. — С. 40–41.
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Sursa  27 		Imnul	Uniunii	Republicilor	Sovietice	Socialiste	 
(în redacția anilor1977–1991)24

Uniunea durabila a popoarelor frățești,
A unit pentru totdeauna măreața Rusie
Trăiască creată prin voința poporului 
Unita, puternica Uniune sovietică!

Refren:
Lăudată fie patria noastră libera, 
Uniune durabila a popoarelor frățești, 
Partidul lui Lenin — puterea poporului! 
Spre biruința comunismului ne duce!

Printre nori ne luminează soarele libertății,
Și Lenin ne-a luminat nouă calea:
Spre lucruri mărețe el popoarele le-a ridicat
La muncă și fapte eroice ne-a însuflețit!

Refren
În victoria ideilor nemuritoare ale comunismului
Noi vedem viitorul țării noastre,
Și steagului roșu al măreței Patrii
Noi îi vom fi devotați totdeauna!

Grupul VI. Fragmente din cântece și poezii sovietice

q

38. Stabiliți care sunt temele comune ale cântecelor și poeziilor (sursele 28-31).
39. Ce valori ale societății sovietice sunt promovate în textele cântecelor și ale poeziilor?
40. Aceste și alte cântece cu aceeași tematică erau o componentă integrantă a 

mitingurilor sovietice, a demonstrațiilor. Cum credeți, ce emoții și ce dispoziție trebuiau 
să creeze aceste cântece și poezii la ascultători? 

41. Ce influență puteau avea ele asupra oamenilor sovietici?

Sursa  28 		Partidul	e	cârmaciul	(conducătorul)	nostru.	Muzica	de	Vano	Muradeli,	
textul	de	Serghei	Mihalkov	(traducere)25

Sub soarele Patriei noi suntem mai puternici din an în an.
Ideii lui Lenin îi suntem credincioși neprecupețit.
Popoarele sovietice sunt chemate la fapte eroice 
De partidul comunist al țării!

24 Гимн Союза Советских Социалистических республик Песни. [Sursă electronică] Советская музыка: http://
sovmusic.ru. — Regim de acces: http://sovmusic.ru/text.php?fname=ussr2.

25 Партия — наш рулевой. Песни. [Sursă electronică] Советская музыка: http://sovmusic.ru. — Regim de acces: 
http://sovmusic.ru/text.php?from_sam=1&fname=s15963.
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Imaginea, cuvântul și sunetul în propaganda prieteniei dintre popoarele URSS

Partidul a unit popoarele noastre
Într-o uniune prietenească a muncitorilor.
Partidul este speranța și puterea noastră,
Partidul e cârmaciul nostru!

Sursa  29 	 Adresa	mea	e	Uniunea	Sovietică.	 
Muzica	de	D.	Tuhmanov,	textul	de	V.	Haritonov	(traducere)26 

Inima se îngrijorează, inima bate,
Se împachetează lucrurile poștale .
Adresa mea nu e o casă sau o stradă,
Adresa mea e Uniunea Sovietică.

Sursa  30 	 Patria	mea.	Muzica	de	D.	Tuhmanov,	text	de	R.	Rojdestvenskii	 
(traducere)27

Eu, tu, el, ea,
Împreună suntem o țară,
Împreună suntem o familie, 
În cuvântul „noi” sunt mii de „eu”:
Cu ochi mari, poznași,
Negri, roșcați și blonzi,
Triști și veseli
În orașe și sate!
Deasupra ta soarele luminează,
Patria mea,
Ești cea mai frumoasă din lume, Patria mea!

Sursa  31 	 Poezia	poetului	ucrainean	M.	Râliskii	„Prietenia	popoarelor”	 
(traducere)28

Prietenia popoarelor nu sunt doar cuvinte,
Prietenia popoarelor e adevăr viu,
Spicul din câmpie și copiii fericiți,
Puterea omenească pe timp de primăvară […]
Prietenia popoarelor sunt mesele frățești,
La care de pretutindeni au venit
Oameni cu voință muncitorească, 
Luptători pentru dreptate, ostași cu frunți deschise.

26 Мой адрес — Советский Союз. // Взвейтесь кострами… Сборник пионерских песен. — К.: Вид-во „Мо-
лодь”, 1980. — С. 38.

27 Родина моя. Текст песни. [Sursă electronică] http://www.pojelanie.ru. — Regim de acces: http://www.pojelanie.
ru/zastol/pesni/po/14.php

28 М.Рильський. Дружба народів.Літературно-художній та громадсько-політичний збірник „Київ  –  79”. — 
Київ: „Радянський письменник”,1979. — С.30.
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Prietenia popoarelor e chemarea lui Lenin,
E soarele strălucitor deasupra întunericului de veacuri,
Ploaie așteptată în straie argintii,
Bătăile de la miezul nopții ale orologiului din Kremlin. 

               1951

q Întrebări pentru discuția finală

42. În baza materialelor studiate, numiți imaginile și simbolurile care erau folosite pentru 
propaganda prieteniei între popoare în URSS? 

43. Ce imagini, simboluri și semne se repetă și de ce?
44. Ce simboluri apar ca elemente de unire a tuturor popoarelor din URSS? 
45. Cum credeți, cum influența prezența imaginilor propagandei de stat a „prieteniei dintre 

popoare” în lucrurile obișnuite de utilizare zilnică asupra conștiinței oamenilor? 

q Discuție finală

 Cum credeți, de ce în calitate de instrumente de propagandă erau utilizate imagini 
vizuale, puterea cuvântului scris, muzica? 

 În ce constă specificul influenței lor asupra conștiinței omului? 
 Ce rol au jucat muzica, arta și literatura în propaganda „prieteniei popoarelor”  

în URSS?
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Contactele	internaționale	 
ale	tineretului	sovietic

 X Ce modalități de comunicare internațională existau  
la tineretul sovietic? 

¡¡ Referinţă istorică

După încheierea celui de-al Doilea Război Mondial regimul sovietic a atras o aten-
ție deosebită educației tineretului și creării așa-numitului om de tip nou, una dintre cali-
tățile principale ale căruia trebuia să fie internaționalismul. Organisme politice speciale 
ale statului se ocupau de acest lucru. În pofida „cortinei de fier”1, în vara anului 1957 în 
scopuri propagandiste, Uniunea Sovietică ia decizia să organizeze Festivalul Mondial al 
tineretului și studenților la Moscova. Începând cu anul 1959 în Uniunea Sovietică apar 
detașamentele de construcții studențești –– care în perioada vacanței de vară lucrau pe 
șantierele unionale. Numai în perioada anilor 1965–1991 în detașamentele de construc-
ţie au participat aproximativ 13 milioane de studenți, care au construit sute de mii de 
obiective.

Unitatea 1. Comunicarea tineretului în țară 

А.	Detașamentele	de	construcții

q

1. Determinați, în baza surselor 1-6, cine ajungea în detașamentele de construcții? În ce 
mod?

2. Găsiți în sursa 1, în ce regiuni erau trimiși tinerii din detașamentele de construcții și de 
ce? Găsiți locurile de unde și încotro erau trimiși la lucru studenții din detașamentele 
de construcții.

3. Cum credeți, de ce tineretul era gata să plece departe de casă și să îndeplinească o 
muncă fizică grea?

4. Gândiți-vă, folosind sursele 3 și 4, în ce măsură erau justificate cheltuielile statului, 
investite în construcțiile studențești.

5. Ce scopuri își punea în fața sa statul, susținând activitatea detașamentelor de 
construcții? Ce obiective trebuia să rezolve?

1 Cortina de fier — este izolarea țării, întreruperea contactelor cu alte țări, determinată de barierele ideologice și politice; 
este simbolul unei politici de autoizolare care era promovată de conducerea URSS cu scopul de a izola populația țării 
de influența Estului. 
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Contactele internaționale ale tineretului sovietic

Sursa  2 	 Din	amintirile	lui	Ivan	Salii,	fost	membru	al	detașamentelor	 
de	construcții	din	anii	1960	

La Universitatea de la Kiev pe studenții anului întâi, de regulă, în detașamentele 
de construcţii nu-i includeau. Dorința de lucru o exprimau, de regulă, nu kievenii, ci 
preponderent băieții născuţi în mediul rural. Eu așa și nu mi-am adus aminte vreun caz, 
când vreun student originar din Kiev să fi plecat să lucreze în calitate de tâmplar, mun-
citor la săpat pământ sau să toarne beton, deși, posibil că au fost asemenea cazuri […].

În anul 1967 concursul de înscriere într-un detașament studențesc era mare, deoa-
rece tinerii erau atrași de călătoriile interesante după principiul: cu cât mai departe și 
mai greu, cu atât mai mulți doritori de a pleca erau. Eu, totuși, am fost înscris într-un 
detașament studențesc după anul întâi la recomandarea studenților anilor mai mari care 
se bucurau de autoritate, deoarece învățam bine, nu aveam note de trei și nu mă eschi-
vam de la însărcinările obștești […].

Pe atunci, tineretul avea posibilitatea să îmbine câștigarea unor bani suplimentari 
și romantismul, să cunoască țara și, în cele din urmă, să călătorească în mod organizat 
[…]. De aceea în fiecare an noi plecam în locuri noi, pe pământuri de țelină […]. 

M-am gândit chiar că, în principiu, astfel de detașamente ar fi de folos și în Ucraina, 
dar vroiam să plecăm mai departe. Iar acasă, în septembrie, studenții oricum sunt tri-
miși la colhoz să sape și să aleagă cartofii, sfecla, morcovul și varza, iar dacă ai no-
roc — în livadă, la împachetarea merelor2…

Sursa  3 	 Din	amintirile	lui	Boris	Novicov,	fost	membru	al	detașamentelor	de	
construcții	din	anii	1970	

Și iată odată privirea mi s-a oprit pe un anunț simplu de pe avizierul facultății: 
„Continuă înscrierea în detașamentul studențesc de construcții care va pleca în regi-
unea Tiumeni”. Într-un cuvânt, m-au înscris în detașamentul studențesc și la sfârșitul 
lunii iunie 1971 detașamentul nostru de mai mult de 150 de oameni, a plecat la locul 
destinației. De la Kiev până la Tiumeni am mers cu trenul câteva zile și nopți, de la 
Tiumeni până la Surgut cu avionul AN-2, de la Surgut până la Nefteiugansk cu un MI-
6, iar de la Nefteiugansk până la Balâcul de Sud (Iujnâi Balâc) — cu un MI-83…

Misiunea detașamentului studențesc era ridicarea spațiilor locative pentru lucrătorii 
stației de prelucrare a petrolului aflată în construcție. Era necesar de a aduce absolut totul, 
inclusiv cuiele (deși fiind transportate cu un MI-8 ele ajungeau la prețul unor poleite cu 
aur), dar grinda cu elicopterul n-ai s-o aduci. Nu era nicio organizare a muncii, de lucru 
nu era, nu aveam dispoziție, mulțimea de musculițe „ne mânca”, șefii nu se arătau la 
locul de muncă […]. Aer curat, cartofi uscați, lapte-praf, interzicerea băuturilor alcoo-
lice (așa-numitul сухой закон)4 și un teren de volei pe pista de aterizare a elicopterului. 
Romantică cât vrei, dar niciun câștig. Însă: tinerețe, impresii, cunoștințe, chitara5…

2 Звитяжні семестри студентських будівельних загонів України: документально-художня дилогія / За ред. 
В. В. Пассака. — Фастів: Поліфаст, 2008. — С. 218. 

3 MI-8 — elicopter, care se folosește în aviația civilă și militară sovietică.
4 Сухой закон (din rusă) — interdicția de a vinde și a folosi băuturi alcoolice.
5 Звитяжні семестри студентських будівельних загонів України: документально-художня дилогія / За ред. 

В. В. Пассака. — Фастів: Поліфаст, 2008. — С. 218. 
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Sursa  4 	 Tineri	din	Kazahstan	într-un	Detașament	Internaţional	Studențesc	de	
Construcții	(DISC)	—	85.	or.	Gagarin,	regiunea	Smolensk,	Rusia.	01.07.1985

 

Sursa  5 	 Din	amintirile	Olgăi	Goncearova,	fost	membru	al	detașamentelor	de	
construcții	din	anii	1970	

[…] Trei ani la rând, fiind studentă la Institutul de mine din Krivorojsk, vara o 
petreceam în detașamentele studențești. De două ori — a doua și a trei oară (în 1971–
1972) — am fost în regiunea Tiumeni. Un tren plin de studenți din Dnepropetrovsk 
pleca la construcții la Nord. Studenții nu achitau drumul, din banii câștigați se reținea 
doar pentru mâncare și uniforma DSC, de aceea studenții câștigau „binișor”6…

Sursa  6 		 Din	amintirile	lui	Vasilii	Kremeni,	fost	membru	al	detașamentelor	de	
construcții	din	anii	1960	

[…] A treia oară am participat într-un detașament studențesc în anul 1969 în raionul 
Komsomolsk. Construiam o fabrică de păsări. Acest detașament de construcții a fost 
deosebit pentru mine, deoarece m-am căsătorit. Pentru prima dată am făcut cunoștință 
cu viitoarea mea soție pe pământurile de țelină, iar de data aceasta — m-am căsătorit. 
La nuntă a fost tot detașamentul, mi-am luat 2 zile libere. Nunta a avut loc în Toguzak 
(Kazahstan, nota autorului), la mama soției7.

6 Înregistrare de A. Kozorog, mai 2014.
7 Звитяжні семестри студентських будівельних загонів України: документально-художня дилогія / За ред.  

В. В. Пассака. — Фастів: Поліфаст, 2008. — С. 223.
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B.	Armata	sovietică

q

6. Determinați, în baza surselor 7-8, în ce măsura Armata sovietică poate fi considerată 
multinațională? Argumentați răspunsul.

7. Presupuneți, ce relații erau între tinerii din fotografie (sursa 7).
8. Găsiți pe hartă (sursa 1) locurile, indicate în sursa 8: din ce localități erau chemați 

recruții și unde își satisfăceau armata? Poate fi stabilită o oarecare legitate în 
repartizarea locurilor de serviciu militar în termen? Dacă da, atunci cum poate fi 
explicat acest fapt? Era necesar acest lucru?

9. Discutați, în baza surselor 8-9, ce relații se stabileau între recruții de diferite 
naționalități? Prin ce se explică acest fapt?

10. Găsiți în sursa 10 mărturii de diferite comportamente între reprezentanții mai multor 
naționalități în armată (și în țară, în general). De ce organele politice interveneau în 
conflictele „personale” ale soldaților?

Sursa  7 	 Soldați	ai	Armatei	sovietice.	Regiunea	Leningrad,	satul	Pesocinoe.	19848

 

Sursa  8 	 Din	amintirile	lui	Maizer	Bobohidze	desrpe	serviciul	militar	în	marină

Am făcut serviciul militar în flota de Nord, în or. Severodvinsk în anii 1985–1988. 
Din anul meu de naştere erau 12 soldați. Erau din diferite republici și orașe ale URSS: 
din Estonia — din orașul Sillamäe, din regiunea Moscova — din orașele Gorkii, Voronej, 
Amursk, Moscova, Leningrad, din Ucraina — din Lvov, Crimeea, Dnepropetrovsk; din 
RSS Kirgiză, Azerbaidjan, iar eu eram din Georgia — din orașul Suhumi. Eram buni 
prieteni. Împărțeam totul cu ceilalți. Eram soldați și niciodată nu vorbeam despre națio-
nalitatea noastră. Doar poate când primeam colete de acasă. Era o adevărată sărbătoare! 
Nu doar împărțeam ceea ce ne trimiteau rudele, dar și împreună citeam scrisorile, ne 
bucuram împreună și ne împărtășeam problemele, ne sfătuiam. Timp de trei ani am fost 

8 Din arhiva personală a lui N.Margarean.
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ca o familie. Sărbătoream împreună. Deseori organizam serate de artă populară. După 
demobilizare, desigur, am menținut relațiile bune. Dar în legătură cu evenimentele po-
litice pe care le cunoașteți, am pierdut pe mult timp legătura. Acum, datorită rețelelor 
de socializare, am restabilit comunicarea de suflet9.

Sursa  9 	 Din	amintirile	unui	soldat	care	a	făcut	parte	din	trupele	Armatei	sovietice,	
dislocate	în	Mongolia	în	anii	1979–1980	

Totul a început de la aceea, că trei soldați uzbeci care lucrau la cantina regimen-
tului se întorceau noaptea, ca de obicei, pe o scurtară spre cazarmă pe lângă postul de 
control. Nimic nu s-ar fi întâmplat, dacă la post ar fi fost de serviciu soldați din cei 
mai vechi, dar în noaptea aceea santinelă a fost numit un recrut nou, de naționalitate 
yakut. Drept răspuns la preîntâmpinarea statutară „Stai! Cine vine?”, tânărul soldat a 
auzit înjurături și amenințări cu bătaia. Yakutul, „copil al naturii”, serios instruit cum 
trebuie să-și exercite obligațiile la postul de control în conformitate cu statutul, a tras 
în aer o rafală de automat. Dar pe uzbeci acest lucru nu i-a oprit și ei, convinși că nu 
vor fi pedepsiți, s-au aruncat să-l deposedeze pe soldat de armă. Cealaltă rafală l-a se-
cerat pe unul și i-a rănit pe alții doi. Soldatul „vinovat” a fost imediat încarcerat pentru 
cercetare. 

În seara următoare „conaționalii” celui împușcat — iar ei erau cam jumătate din 
efectivul regimentului — au hotărât să se răzbune pe cei vreo zece yakuți, iar totodată 
și pe bureații care slujeau tot acolo. Dar s-a întâmplat ceva, la care nu s-au așteptat 
nici uzbecii, nici azerii care li s-au alăturat: de partea yakuților au trecut băieții din 
Kemerovo, iar după ei și toți rușii siberieni. S-au bătut crunt, toată noaptea. A fost pus 
în aplicație tot ce putea să-i liniștească pe „frații” din republicile din Asia Mijlocie care 
au luat-o razna: de la curele până la scaune. Încă unul a murit călcat în picioare. Ofițerii 
cu pistoalele în mână respingeau încercările soldaților de a lua automatele din camerele 
cu arme10.

Sursa  10 	 Din	amintirile	lui	A.	Șuliman	despre	relațiile	 
între	diferite	naționalități	în	armată

Se înţelegea că conflictele internaționale într-o armată multinațională cum era cea 
sovietică, în care rușii constituiau 50%, însemna destrămarea ei imediată și un război 
împotriva tuturor. De aceea conflictele între națiuni și cele „personale” se „aplanau” 
insistent de către organele politice chiar de la început. În mediul militar prioritățile 
naționale se străduiau să nu fie afișate, lăsându-le după porțile cazărmii. Eram educați 
în spiritul uniunii de arme, toți înțelegeau că, nu dea Domnul, „toți vom muri într-o 
tranșee”11.

9 Înregistrare de M Mikeladze, iulie 2013.
10 [Sursă electronică]. — Regim de acces: http://sovserv.ru/vbb/archive/index.php/t-46627.htm.
11 Шульман А. Еврейский альбом [Sursă electronică]. — Regim de acces: http://shaon.livejournal.com/55594html.
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Unitatea 2. Comunicarea cu străinii

C.	Festivalurile	și	comunicarea	neformală	cu	străinii

q

11. Ce impresii despre festival creează sursele 11–12? Presupuneți, cine sunt autorii și ce 
scopuri urmăreau ei, creând aceste fotografii?

12. În baza surselor 13–16, explicați ce trezea interesul tineretului sovietic pentru 
comunicarea cu străinii?

13. După ce veți lua cunoștință de informația din sursele 13–16, reveniți la sursele 
11–12. Cum persoanele din fotografii au devenit participanți la aceste evenimente? 
Presupuneți cum a continuat comunicarea între ei? 

Sursa  11 	 Cronica	Festivalului12

Tineri din Norvegia și tinere sovietice — participanți la al VI-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenților din 1957 — fac schimb de autografe la Expoziția 
Internațională de Arte plastice și aplicative în Parcul Central de Cultură și Odihnă 
„A.M.Gorkii” din Moscova.

12 Sursele 11–12. [Sursă electronică]. — Библиотека изображений РИА Новости: http://visualrian.ru/ru.
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Sursa  12 	 Cronica	Festivalului

Serata de solidaritate cu 
tineretul din statele coloniale 
în Parcul Ostankino. 
Festivalul Mondial al 
Tineretului și Studenților din 
Moscova. 1957. 

Sursa   13 		Din	amintirile	ziaristului	Serghei	Muratov

„Încă ieri cunoștința cu un străini putea avea niște consecințe neprevăzute și straș-
nice, iar acum au venit mii de străini”13…

Sursa  14 	 Din	amintirile	jazz-manului	sovietic	Alexei	Kozlov

Atmosfera festivalului, în pofida unor reglementări foarte severe, era ușoară și fără 
constrângeri. Era un entuziasm natural, totul era bazat pe lozinca „Pace și prietenie”, de 
pretutindeni răsunau melodii și cântece, scrise special pentru acest eveniment, de genul 
„Toți suntem pentru pace, toate popoarele dau jurământul sau „Dacă tinerii întregii 
Planete…”. Întreaga Moscova era plină de reclame, afișe, imagini cu porumbelul păcii 
al lui Pablo Picasso, ghirlande, iluminații. 

Festivalul includea un număr enorm de evenimente planificate de diferit gen și 
pur și simplu comunicări spontane și necontrolate ale oamenilor pe străzile centrului 
Moscovei și în regiunile din apropierea hotelurilor, în care erau cazați oaspeții. Ziua și 
seara delegațiile, conform orarului festivalului, se aflau la locurile prevăzute pentru în-
tâlniri și evenimente. Dar seara târziu și noaptea începea comunicarea liberă. Evident, 
puterea încerca să controleze aceste contacte, dar nu le ajungeau mâini […]. Festivalul 
a trezit la moscoviți o dorință enormă de comunicare nu doar cu străinii, ci și între ei14.

13 Citat din filmul documentar „Любовь и голуби. Фестиваль 1957”. Режиссер Наталья Кадырова, ООО „АСС-
АРТ”, 2007. — Regim de acces: http://russia.tv/brand/show/brand_id/10384/.

14 Козлов А. Козел на Саксе. — [Sursă electronică] „Электронная библиотека”. — Regim de acces:  
http://modernlib.ru/books/kozlov_aleksey/kozel_na_sakse/read/.
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Sursa  15 	 Din	amintirile	despre	faptul	cum	erau	pedepsite	fetele	 
pentru	comunicarea	cu	străinii

Emma Diab (Boiko), moscovită:
Era o noapte de vară a anului 1957. Mă pregăteam deja de culcare, când au sunat la 

ușă. Era prietena mea Ala. Avea ochii în lacrimi. Era, nu știu de ce, îmbrobodită. Când 
și-a scos broboada, am văzut un tablou teribil. Era tunsă până la piele. Înainte avea un 
păr lung și negru […]. 

Anatolii Silin, regizor de evenimente în masă:
Din toată Uniunea Sovietică au venit fete pentru a comunica cu străinii. Noaptea 

când erau prinse, fața de străini își cereau scuze, iar pe fete le tundeau15.

Sursa  16 	 Din	amintirile	Irinei	Slepeț,	participantă	la	festival

În anul 1957 am împlinit 22 de ani. Studiam limba cehă la Universitatea din Lvov. 
Când la Comisia specială a universității erau selectați traducători pentru participarea la 
cel de-al VI-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților din Moscova, eu am pri-
mit cele mai bune recomandări. După susținerea examenelor finale, am fost chemată pe 
neașteptate la universitate. Era spre seară. Pe scări mă aștepta un necunoscut de vreo 35 
de ani. Mi s-a adresat pe nume și mi-a propus să discutăm într-un cabinet separat. Am 
fost frapată de ceea ce îmi povestea despre mine, familia mea, locul de naștere și chiar în 
detalii mi-a descris drumul care ducea spre casa mea. Mi-a spus că și el va fi la festival, 
iar eu sunt obligată în fiecare zi să-i povestesc despre toate întâmplările din grupa de care 
voi fi responsabilă. Mi-a cerut să promit că nu voi spune nimănui despre discuția noastră.

Mai târziu, la Moscova, în timpul festivalului această persoană ședea ca un oaspete 
obișnuit în holul hotelului, unde locuia grupul meu de turiști. Colegii mei nu trebuiau să 
vadă „întâlnirile” noastre. Dar, spre bucuria mea, nu s-a întâmplat nimic.

Am venit la Moscova cu două săptămâni până la începutul festivalului. Grupului de 
traducători i-au fost prezentate toate obiectivele festivalului, ne pregăteau pentru festiva-
lul care urma să fie. Și iată-mă pe mine traducător al unui grup de tineri muncitori cehi 
din orașul Plzeň. Grupele acestea erau numite „politice”, spre deosebire de colectivele 
„artistice” care reprezentau diferite genuri de artă. Din grupele politice făceau parte tineri 
simpli, care învățau sau lucrau bine la ei în țară. Festivalul a fost cu adevărat un eveni-
ment impresionant. Tineri din 131 de țări, zeci de mii de oameni de vârsta mea au sosit 
la Moscova. Lozinca festivalului „Pentru pace și prietenie” era una reală. De dimineață 
până seara zilele erau încărcate de evenimente remarcabile. Acestea erau întâlniri cu ti-
neri din diferite țări, cu muncitori, studenți din Moscova, concerte, excursii. În fiecare 
dimineață, luând loc în autobuz, până la locul destinat evenimentului se cânta foarte mult. 
I-am învățat pe noii mei prieteni cântece ucrainene, iar ei pe mine — cântece cehe. După 
încheierea festivalului, încă mult timp am scris scrisori noilor mei prieteni. În mod spe-
cial, am corespondat cu Rujenka Verbova16.

15 Цитаты из документального фильма „Любовь и голуби. Фестиваль 1957”. Режиссер Наталья Кадырова,  
ООО „АСС-АРТ”, 2007. — Regim de acces: http://www.ex.ua/search?original_id=1987.

16 Înregistrat de О. Pedan-Slepuhina, iulie 2013 .
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D.	Turismul	studențesc	

q

14. Determinați, în baza surselor 17–18, cine și unde călătorea? Găsiți pe harta din  
sursa 1 aceste locuri și determinați distanța călătoriilor. 

15. Determinați, în baza surselor 1–18, cine era inițiatorul călătoriilor? Presupuneți, de ce 
statul mergea la așa cheltuieli? Ce scopuri urmărea statul?

16. Ce v-a atras atenția în sursa 19? De ce această experiență de comunicare a avut 
astfel de consecințe?

Sursa  17 	 Din	amintirile	Olgăi	Slepuhina	despre	plecarea	în	republicile	baltice

M-am născut în oraşul Lvov, Ucraina. Tatăl meu era traducător militar și odată 
la 5 ani era trimis la un loc nou de muncă. Așa, până la absolvirea școlii am ajuns în 
Orientul Depărtat, la Sahalin, unde m-am înscris la universitatea pedagogică. În vara 
anului 1981, de la comitetul sindical mi-au propus o călătorie în republicile baltice, 
la Tallinn și Riga. Trebuia să se formeze un grup din studenți și învățători din toată 
Uniunea Sovietică, iar locul întâlnirii era orașul Tallinn — capitala Estoniei. Aici erau 
fete și băieți din Moscova, Siberia, Caucaz, Orientul Îndepărtat — erau reprezentate 
aproape toate regiunile țării. Pentru studenți foaia de călătorie era ieftină. Ne-am ca-
zat într-o școală, în sălile de clasă a câte 15 persoane. Programul era foarte încărcat, 
excursii extraordinare, concerte. Dar cel mai bine țin minte comunicarea. În Estonia 
multe lucruri pentru mine erau noi. Nu cunoșteam niciun cuvânt în estonă. Dar limbajul 
gesturilor — era un lucru extraordinar! Seara în școala unde ne-am cazat se organizau 
dansuri — discoteci, și la ele veneau băștinașii — fete și băieți estonieni. După această 
călătorie mult timp am comunicat prin scrisori cu noile mele prietene17.

Sursa  18 	 Din	amintirile	Olgăi	Rombro	despre	călătoria	în	Bulgaria

Învățam bine la Institutul Electrotehnic de Comunicații din Moscova și după anul pa-
tru, în 1984, mi s-a propus ca unei studente eminente să plec într-o excursie în Bulgaria. 
Am plecat cam vreo 14 persoane. Drumul și cazarea erau achitate de institut, iar restul 
era din contul nostru. Am fost în Sofia, Plovdiv, Varna, Gabrovo și la Șipka. Înainte de 
plecare, biroul comsomolist al institutului ne-a organizat un instructaj. Acolo noi mai că 
am susținut un examen la „tot ce știm despre Bulgaria” (conducătorii, geografia, istoria, 
tradițiile țării, normele de conduită, specificul comunicării cu oamenii, ce cuvinte e mai 
bine să nu le rostim, fiindcă, deși limbile sunt înrudite, unele cuvinte pot avea alte nuanțe 
de sens). 

Comunicarea cu băștinașii nu era interzisă. Ba mai mult, ne aflam sub tutela stu-
denților dintr-o instituție tehnică, apropiată nouă ca temă de discuție. Ei ne însoțeau des, 
dar nu peste tot. Au fost și niște șezători comune, foarte vesele. Deși era vară, nu toți au 
plecat. Ne strângeam în fiecare seară. Bulgarii aduceau chitara, cântau, povesteau bancuri 
şi istorii amuzante. Se organizau chiar și un fel de dansuri. Era vesel, doar că dormeam 

17 Înregistrat de О. Pedan-Slepuhina, iulie 2013.
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puțin. Odată am fost în ospeție la un băiat, mama lui ne-a invitat. Am ajutat-o în bucătă-
rie, căci au venit mulţi oaspeţi. Mama acestuia ne învăța bucătăria bulgară, iar vecinele 
ne-au oferit bucătăriile lor18.

Sursa  19 	 Din	amintirile	lui	Igori	Pedan,	student	la	școala	militară	

La începutul anilor 80 eu învățam la Novosibirsk la școala de pregătire a condu-
cătorilor militari. Părinții mei locuiau la Sahalin. Tatăl era militar. În vacanță m-am 
dus să-mi văd rudele. Am mers cu trenul vreo câteva zile. În vagonul nostru călătoreau 
câțiva suedezi: doi băieți și o fată. Era sora unuia și mireasa celuilalt. Mergeau în excur-
sie la Vladivostok. Am intrat în discuție. Eram bucuros posibilității de a-mi „verifica” 
limba mea engleză într-o discuție vie. 

Noi vorbeam vesel despre muzică, rude, despre diferite lucruri, am făcut schimb 
de suvenire. După ce mi-am vizitat rudele, m-am întors în Novosibirsk. Imediat ce am 
pășit pragul școlii, am fost chemat la „serviciul special” 19, unde am fost întrebat despre 
conținutul discuțiilor cu suedezii pe care i-am cunoscut. Iar la serviciul tatălui a venit 
o scrisoare adresată administraţiei unităţii militare în care se cereau informații despre 
familia noastră și dacă ea nu a fost implicată în ceva suspect. Administraţia unității 
militare a prezentat cele mai bune recomandări, și acesta era adevărul pur. Toate impre-
siile plăcute despre călătoria cu trenul au fost stricate de aceste interogări și suspiciuni. 
Am înțeles cât e de rău să comunici cu străinii, mai ales cu cei din țările capitaliste.  
Și s-a găsit doar cineva care m-a „turnat”20.

E.	Corespondența	

q

17. Ce mesaj ne transmite sursa 20? Cum credeți, ce scop urmărea statul, creând acest 
placat?

18. Presupuneți, cum încă, în afară de scrisori, tinerii din URSS și cei de peste hotare 
puteau comunica la distanță?

19. Imaginați-vă că trimiteți unui prieten o fotografie. Ce veți scrie pe ea? Ce vă pare 
straniu în textul din sursa 21? Prin ce se explică acest lucru?

20. Determinați ce teme se pun în discuție în sursa 22. Formulați o presupunere de ce 
fetița chinezoaică de treisprezece ani nu vorbește în scrisoare despre alte teme 
importante pentru vârsta aceasta. Prin ce v-a uimit această scrisoare, ce este 
deosebit în comparație cu conținutul unui mesaj din zilele noastre?

21. Stabiliți, prin ce situația descrisă în sursa 22 se aseamănă și prin ce se deosebește 
de cea din sursa 23? Cum credeți, conținutul scrisorilor copiilor nemți din sursa 23 au 
același conținut ca și scrisoarea fetiței din China? De ce?

22. Ce i-a determinat pe copii să scrie unul altuia scrisori, cu ce scop comunicau ei? 
23. Ce greutăți apăreau în timpul comunicării dintre copii? Cum puteau fi ele soluționate?

18 Înregistrare de Iu. Kușnereova, mai 2014.
19 Serviciul special — subdiviziune a Serviciului de contraspionaj al Comitetului Securității de Stat a URSS, care se 

ocupa de depistarea organizațiilor și a grupurilor de persoane care făceau agitație și activități antisovietică.
20 Înregistrare de О. Pedan-Slepuhina, iulie 2013. 
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Sursa  20 	 Afișul	sovietic	„Eu	am	prieteni	pretutindeni”,	(1958)21

Sursa  21 	 Fotografie	pe	care	a	primit-o	o	fetiță	sovietică	de	la	prietena	 
sa	de	corespondență	din	China22

Text pe fotografie: Trăiască prietenia de neclintit a popoarelor chinez și sovietic. 
1960.7.1.

21 Desen [Sursă electronică]. — Regim de acces: http:/ http://visfox-poster.blogspot.com/2011/12/blog-post_12.html.
22 Din arhiva personală a I.Barabaș
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Sursa  22 	 Scrisoarea	unei	fetițe	chineze

Textul scrisorii: „Bună ziua, dragă Ira! Vă felicit cu ocazia aniversării de patruzeci 
și trei de ani de la formarea Uniunii Sovietice! Ira, eu la fel am mai privit o dată fil-
mul „Întâmplare extraordinară”. Este un film foarte bun. Deseori citesc „Prietenia între 
Uniunea Sovietică și China”! Sunt foarte bucuroasă că am primit scrisoarea și cadou-
rile. Îți expediez la ziua de naștere două cravate, scrie-mi, dacă le-ai primit. În timpul 
sărbătorii noi am participat la demonstrație. Seara la școală a avut loc un eveniment. 

Cum ați întâmpinat voi în țara voastră sărbătoarea Marii Revoluții din octombrie? 
La 4 decembrie este ziua fondării organizației pionerești, acum noi ne pregătim activ și 
așteptăm ziua aceasta plină de bucurie. Prietenul tău chinez, care așteaptă cu nerăbdare 
răspunsul tău. Ți-aș fi foarte recunoscătoare dacă mi-ai dărui fotografia ta. La revedere! 
Scrie cât de curând răspunsul!”23. 

Remarcă: autoarea scrisorii este o fetiță chineză de 13 ani.

Sursa  23 	 Din	amintirile	Iuliei	Lapșina,	fostă	elevă	a	școlii	medii	din	or.	Krivoi	Rog,	
R.S.S.Ucraineană

Odată conducătoarea noastră de clasă a adus o cutie cu scrisori de la copiii de vâr-
sta noastră de peste hotare. Trebuie de spus că pe timpurile sovietice corespondența cu 
copiii de peste hotare era foarte răspândită. De data aceasta scrisorile erau de la copiii 
din RDG (Republica Democrată Germană). În scrisoarea lor colectivă ei scriau că vor 

23 Din arhiva personală a I. Barabaș
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să prietenească cu oamenii sovietici, să afle mai multe despre viața noastră, pasiunile 
noastre și altele. Mi-a „revenit” o fetiță din RDG din orașul Dresden, pe care o chema 
Monica. Până acum îi țin minte numele și chipul ei de pe poză, pe care mi-a expediat-o. 
La noi atunci încă nu se făceau fotografii pe așa fel de hârtie. Țin minte că am comuni-
cat cu ea prin scrisori, dar nu țin minte despre ce îi scriam la cei 10–11 ani ai mei. Eu îi 
scriam în engleză, iar ea îmi răspundea în germană. Fratele meu învăța limba germană 
în școală și îmi traducea scrisorile ei, iar ele erau lungi! 

Nu-mi amintesc toate detaliile, pe care ea le descria în scrisori, dar îmi amintesc 
despre acele sentimente atunci când primeam pliculețul din Germania, îl așteptam 
foarte tare! Pe lângă scrisoare ea îmi trimitea de fiecare dată câte un mic cadou — un 
calendar, o carte poștală, abțibilduri și chiar gume de mestecat subțiri care ușor puteau 
fi ascunse în plic. Eu la fel încercam să-i dăruiesc ceva „sovietic”24.

q

24. Despre ce probleme din Uniunea Sovietică legate de comunicarea prin scrisori se 
vorbește în sursa 24? De ce este legat acest lucru?

25. Comparați sursele 20-25. Cum pot fi explicate necorespondențele? De ce statul 
propaga comunicarea?

Sursa  24 		Verificarea	scrisorilor	în	URSS

În Uniunea Sovietică verificarea scrisorilor era o formă de control politic al 
conștiinței sociale a populației țării. Dacă scrisoarea nu putea fi deschisă, fără a lăsa 
urme, atunci ea se copia și se distrugea. Dar aceste cazuri erau foarte rare.

Pentru scrisorile din străinătate nu era un principiu de selecție. Absolut toate 
persoanele care corespondau cu cineva din străinătate erau luate la evidență. Pentru 
fiecare era deschis un dosar special de urmărire. Aparte erau completate dosarele de 
urmărire pentru cei care corespondau cu persoane din țările democrației populare (tabăra 
socialistă), aparte — pentru persoanele care scriau cetățenilor din țările capitaliste.

Pentru a nu trezi suspiciuni, nu se confiscau toate scrisorile, însă toate se luau la 
evidență. Exista o listă mare de cerințe pentru corespondența trimisă de cetățenii Uniunii 
Sovietice. Anume cenzorul hotăra, să treacă scrisoarea sau nu, în fața lui se deschidea 
un câmp larg de activitate, dar tot pe el cădea toată responsabilitatea. Cenzorii, de 
regulă, se conduceau de principiul „mai bine să exagerezi în asigurare, decât să scapi 
ceva din vedere”. De aceea uneori erau confiscate chiar și unele scrisori care erau vădit 
inofensive. Erau extrase scrisorile cu fotografii obișnuite, iar ultimele erau minuțios 
studiate. În baza fotografiei, îmbrăcămintei, înfățișării și chiar după expresia feței se 
putea crea o impresie despre felul cum trăiau acești oameni25.

24 Înregistrare de A. Kozorog, iunie 2013.
25 Смыкалин А.С. Перлюстрация корреспонденции и почтовая военная цензура в России и СССР. — [Sursă 

electronică]. — Regim de acces: http://isfic.info/perl/mails09.htm.
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Sursa  25 	 Din	amintirile	Irinei	Slepeț

După festival26 am corespondat mult timp cu noii mei prieteni. Cel mai des îi 
scriam lui Rujenka Verbova27. Peste un an m-am căsătorit. Iar în anul 1961 a avut loc 
criza din Indonezia28. Situația internațională s-a agravat. Apoi a fost și criza din Marea 
Caraibelor29. Soțul meu, învățător de limbă engleză, la fel ca și alți bărbați de vârsta lui 
care cunoșteau limbi străine, a fost înrolat în calitate de traducător militar. 

Am plecat din Lvov la locul lui de muncă. Acum, în locul adresei poștale obișnuite 
pe plic era indicată localitatea și numărul unității militare. Pe acel timp nu era acceptat 
să ai rude sau prieteni peste hotare. În toate anchetele erau întrebări despre acest lucru. 
În unitatea militară în care lucra soțul meu era un reprezentant al KGB-ului (în rusă era 
numit „osobist”), adică din „serviciul special”. Toate scrisorile care veneau în orășelul 
nostru militar treceau prin mâinile lui. Din teama de a-i crea soțului neplăceri, am re-
nunțat să le mai scriu scrisori prietenilor mei30…

q Discuție finală

 Putem oare afirma că statul atrăgea o mare atenție formării spiritului internaționalist 
printre tineretul sovietic? După părerea dvs., acesta era un internaționalism real sau 
formal? Argumentați-vă părerea.

26 Al VI-lea Festival Mondial al tineretului și studenților de la Moscova din anul 1957
27 Vezi sursa 16.
28 Criza din Indonezia — conflictul militar între Indonezia și Țările de Jos (1960 — 1962) pentru regiunile de est ale Noii 

Guinei, în care URSS susținea Indonezia, iar Europa de Est — Țările de Jos.
29 Criza din Marea Caraibelor (Criza rachetelor sovietice amplasate în Cuba) — confruntarea dintre URSS și SUA din 

octombrie 1962, provocată de amplasarea trupelor militare și armelor, inclusiv atomice, din URSS în Cuba.
30 Înregistrare de О. Pedan-Slepuhina, iulie 2013 
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 X Ce ne povestesc tradiţiile sovietice de sărbătorire  
a zilei de 1 Mai despre trecut?

q

1. Ce este reprezentat în fotografie (sursa 1)? De ce la această manifestare participă 
atâția oameni? Unde are loc evenimentul? De ce este atât de multă culoare roșie? Ce 
sentimente vă trezește imaginea? De ce?

Sursa   1  1 

1 Demonstrația de 1 Mai pe Piața Roșie din Moscova, anul 1984. Biblioteca de imagini a РИА „Новости”:  
http://visualrian.ru/ru. — Regim de acces: http://visualrian.ru/ru/site/gallery/index/id/145384/.
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Unitatea 1. Sărbătoarea și statul sovietic

q

2. Cum este explicată esența sărbătorii în sursa 2? Cum se raportează explicațiile din 
sursa 2 la referința istorică?

¡¡ Referinţă istorică 2 

Ziua de 1 Mai se sărbătorește în multe țări ale lumii ca Ziua internațională a Muncii. În 
perioada URSS 1 Mai se considera sărbătoare oficială și purta denumirea de Ziua solida-
rității internaționale2 a muncitorilor. Această sărbătoare a fost constituită în cinstea zilei de  
1 mai 1886, când muncitorii americani din Chicago au organizat o grevă, cerând trecerea de 
la 11–14 ore de muncă la 8 ore. La grevă au participat în jur de 40 de mii de muncitori, iar 
demonstrația organizată s-a încheiat cu o confruntare sângeroasă cu poliția. În iulie 1889, la 
Paris, Congresul Internaționalei a II-a — a uniunii internaționale a partidelor comuniste și 
muncitorești — a decis organizarea anuală a demonstrațiilor de 1 Mai, în comemorarea ma-
nifestării muncitorilor din Chicago. Pentru prima dată, ziua solidarității internaționale a mun-
citorilor a fost sărbătorită în anul 1890 în Austro-Ungaria, Belgia, Germania, Danemarca, 
Spania, Italia, SUA, Norvegia, Franța, Suedia și alte țări. Această zi a fost însoțită de greve, 
manifestări ale sindicatelor, confruntări cu poliția și arestări.

În octombrie 1917 bolșevicii au proclamat puterea sovietică a muncitorilor și a țăra-
nilor. De aceea, ziua de 1 Mai, în perceperea lor, a devenit un simbol al revoluției, al lup-
tei înverșunate de clasă împotriva capitalismului din întreaga lume. Inițial, această zi era 
denumită Ziua Internaționalei, apoi — Ziua solidarității internaționale a muncitorilor. La 
începutul anilor 30, sărbătorirea zilei de 1 Mai a început să fie însoțită de parada sportivilor 
și parada aviației, prin care puterea demonstra forța aviației sovietice.

Caracterul totalitar al statului sovietic a privat însă oamenii de dreptul de a se întâlni 
liber la demonstrații și adunări. Cu timpul, în Uniunea Sovietică ziua de 1 Mai și-a pierdut 
semnificația inițială de luptă pentru drepturile clasei muncitoare și s-a transformat într-o săr-
bătoare ideologică de stat, care trebuia sărbătorită în mod obligatoriu de toți.

2 Solidaritate (din lat. solidus — trainic) — comunitate de interese, unitate strânsă, bazată pe o unitate de interese, de 
sentimente, de idei; spirit de înțelegere.

¡¡ Referinţă istorică 1

DEMONSTRAŢIE — (din lat. demonstratio — expunere) — ieșire în masă a popu-
lației în stradă pentru a-și exprima aprobarea sau protestul față de cineva sau ceva.

În cultura sovietică culoarea roșie era simbolul revoluției, a speranței în biruința co-
munismului și într-un viitor luminos. Odată cu crearea URSS, Constituția din anul 1924 
a aprobat drapelul de stat al URSS, care reprezenta o fâșie de pânză de culoare roșie cu 
secera și ciocanul aurii, imprimate în partea stângă de sus, lângă hampă. Deasupra lor 
era situată o stea cu cinci colțuri. Aceste simboluri au fost considerate oficiale până la 
destrămarea URSS, în anul 1991.
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q

3. Ce se prezintă ca un fapt în sursa 2? Ce raționamente se întâlnesc în text?
4. Ce reprezintă Chemările de 1 Mai? Ce valori propagă Chemările de 1 Mai (sursa 3)? 

Cât de actuale sunt aceste valori astăzi?

Sursa   2 			Primăvara	umanităţii.	
Din	articolul	de	fond3	al	revistei	
„Работница”,	nr.	4,	1958	

Din timpuri străvechi oamenii cu bucu-
rie întâmpină luna mai, căldura razelor soa-
relui de primăvară, cântecul păsărilor, pri-
mele frunze verzi, primele flori. Primăvara 
dintotdeauna aduce cu sine sentimentul de 
renovare, dă naștere visurilor curate și spe-
ranțelor în sufletul omului. 

Așa a fost sute de ani. Dar începând cu 
anul 1890, sărbătoarea primăverii s-a umplut 

cu un conținut calitativ nou, combatant. Atunci, muncitorii din diferite țări au transmis 
un mesaj lumii întregi că oamenii trebuie nu doar să se bucure de primăvara naturii, dar 
și să lupte pentru primăvara omenirii.

Această primăvară va fi adusă poporului de către clasa muncitoare, cea mai revolu-
ționară clasă, chemată să elibereze lumea de lanțurile capitalismului și s-o reînnoiască 
în baza libertății și socialismului.

De atunci au trecut mulți ani. Și în fiecare an muncitorii din lumea întreagă în ziua 
de 1 Mai sărbătoresc, după cum zicea Lenin4, „[…] trezirea la o viață conștientă, sărbă-
toresc coeziunea lor în lupta împotriva oricărei violențe și oricărei asupriri a omului de 
către om […]”. În această zi ei demonstrează solidaritatea frățească, unitatea puternică 
în lupta pentru un viitor mai bun — pentru socialism5.

¡¡ Referinţă istorică 3

Chemările CC al PCUS6 (până în anul 1943 — Lozincile CC al Partidului Comunist 
din întreaga Rusie erau publicate din 1918 până în 1989. Erau considerate un document 
oficial, în care se proclama politica internă și externă a statului sovietic. Textele Chemărilor 
erau publicate către 1 mai și 7 noiembrie în toate ziarele, erau difuzate la radio și de pe 
ecranele televizoarelor. În redacții erau pregătite materiale speciale, care dezvăluiau con-
ținutul unei sau altei Chemări. Ele reflectau scopurile oficiale ale conducerii sovietice și

3 Articol de fond — articolul, care se plasa pe prima pagină a ziarului sau a revistei și era consacrat celei mai importante 
probleme, după părerea redacției. În timpul URSS era folosit ca un mijloc de propagandă.

4 V. I. Lenin — fondatorul partidului comunist (al bolșevicilor) și al statului sovietic.
5 Arhiva electronică a revistei. — Regim de acces: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/%27%27Rabotnica%27%27/_%27

%27Rabotnica%27%27.html.
6 CC al PCUS — Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice — organul suprem executiv al Partidului 

Comunist din URSS, care înfăptuia conducerea generală a țării. 
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valorile societății sovietice. Numărul Chemărilor ajungea până la cincizeci, ba chiar și mai 
mult. Ele constituiau anumite expresii de constatare și de îndemn. Textele Chemărilor erau 
difuzate în timpul demonstrațiilor de 1 Mai din difuzoare. Participanții la demonstrație, 
trecând prin fața tribunelor la care se afla conducerea sovietică, ca răspuns la Chemările 
rostite, trebuiau să strige „Ura!” 

Sursa  3 	 Document	oficial.	Din	Chemările	CC	al	PCUS	 
către	1	mai	din	anii	1960	și	1969

— Trăiască 1 Mai — ziua internaţională a solidarităţii muncitorilor, ziua înfrăţirii 
muncitorilor din toate ţările!

— Trăiască unitatea de nezdruncinat a clasei muncitoare şi a ţărănimii colhoz-
nice — baza de neclintit a societăţii sovietice!

— Jos războiul din viaţa omenirii! 
— Muncitori ai Uniunii Sovietice! Sporiţi continuu productivitatea muncii — cel 

mai important factor în biruinţa comunismului! Luptaţi pentru folosirea deplină a fie-
cărei clipe de lucru!

— Slavă femeilor sovietice — patriote înflăcărate, harnice muncitoare, mame 
grijulii!

— Comsomolişti şi comsomoliste, tineret sovietic! Învăţaţi să trăiţi şi să lucraţi 
ca nişte comunişti adevăraţi! Dezvoltaţi în sine înalte calităţi morale! Fiţi constructori 
conştienţi şi neobosiţi ai comunismului!

— Pioneri şi elevi! Insistent şi perseverent însuşiţi cunoştinţele şi formaţi abilităţi 
de muncă! Fiţi gata să deveniţi luptători activi ai măreţii cauze a lui Lenin!7

q

5. Cum credeţi, pe cine considera conducerea partidului comunist din Moldova „omenire 
progresistă”? Ce înţelege autorul prin „parada militară a forţelor revoluţionare”  
(sursa 4)? 

6. Cum credeţi, ce „visuri şi speranţe exprimă oamenii muncii în Chemările de 1 Mai” 
(sursele 3–4)? Cât de sincer este discursul autorului (sursa 4)? Argumentaţi punctul 
de vedere. 

7. Ce uneşte sursele 2–4?
8. Ce dispoziţie au oamenii (sursele 5–6)? Ce demonstrează ei (sursele 5–8)? 
9. În opinia dvs., ce semnifică o sărbătoare pentru copii (sursa 8)? Cum credeţi, din 

explicaţiile copiilor, înţeleg ei semnificaţia sărbătorii (sursa 2–4)?
10. Cum înţelegeţi denumirea unităţii 1? 

7 Chemările CC al PCUS către 1 mai 1960. — ziarul „Магнитогорский металл”. — Regim de acces: http://magmetall.
ru/pdf/1969-04-24_01.pdf; М.Н. Пряхин. Приоритеты общества и официальная пропаганда. — Birou virtual. — 
Regim de acces: http://rudn.monplezir.ru/prioritety.htm.
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Sursa  4 	 Din	cuvântarea	primului	secretar	al	CC	al	Partidului	Comunist8	al	Moldovei	
I.	I.	Bodiul	la	adunarea	festivă	consacrată	sărbătorii	de	1	Mai	1970

Stimaţi tovarăşi! Anual, la 1 mai, poporul sovietic, muncitorii ţărilor socialiste, 
omenirea progresistă — toți, pentru care sunt importante idealurile democrației, păcii 
și socialismului, organizează parada militară a forțelor revoluționare. 

În această zi oamenii muncii își exprimă visurile și speranțele prin manifestații 
grandioase, stambe roșii9, Chemările de 1 Mai. În ele este reflectat avântul nestăvilit al 
muncitorilor de a se uni în lupta împotriva asupririi capitalismului, pentru crearea unei 
societăți „adevărate” pe pământ. 

1 Mai este sărbătoarea unirii poporului muncitor, simbolul devotamentului prin-
cipiului internaționalismului proletar. Este ziua în care în mod deosebit simți unirea 
oamenilor progresivi în lupta pentru libertatea socială și națională!10

Sursa   5 		Demonstrația	
de	1	Mai	în	or.	Kotlas,	
regiunea	Arhanghelsk.	
Anii	197011   
  
 
 
   
 

 
Sursa   6 			Demonstrația	 
de	1	Mai	în	or.	Ungheni,	
Moldova.	Anul	198512

8 CC — Comitetul Central — organul suprem de conducere al Partidului Comunist al URSS, dublat, ca organ suprem al 
partidului comunist, în fiecare republică unională.

9 Stambă roșie — stofă de culoare roșie.
10 „Moldova Sovietică” — ziarul republican al RSS Moldovenești, nr. 102 din 2 mai 1970. 
11 Din arhiva de fotografii Lori. — Regim de acces: https://lori.ru/1559110?in-series=arhivnye-foto. 
12 Fotografie din arhiva familiei V. Balan.
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Sursa  7 	 Demonstrația	de	1	Mai	în	Piața	Biruinței,	or.	Chișinău,	anul	198013 

Sursa  8 	 Pionerii	la	demonstrația	de	1	Mai,	or.	Chișinău,	anul	198214

13 Chișinău. Кишинев. Kishinevn Album de fotografii, elaborat de Serghei Lebedev și Grigorii Corinenco. Fotografii de 
Grigorii Corinenco, Vladimir Sinițchii, Vladimir Tuleanu. — Editura „Timpul”. Chișinău. 1982. P. 45.

14 Chișinău. Кишинёв. Kishinev. Album de fotografii. Ibidem. 
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Unitatea 2.  Sărbătoarea şi amintirile

q

11. Ce povestesc participanţii din diferite republici ale URSS despre demonstraţiile  
de 1 Mai (sursele 9–13)? Fixaţi cuvintele şi îmbinările-cheie.

12. Ce dispoziţie predomină în aceste amintiri? Ce creează această dispoziţie? După 
părerea autorilor, ce făcea ca ziua de 1 Mai să fie una de sărbătoare şi să rămână  
în amintiri?

13. Despre ce timpuri vorbesc martorii? Ce este comun în aceste amintiri? Prin ce se 
deosebesc? Ce predomină în amintiri: impresii copilăreşti sau evaluări mature? 
Argumentaţi răspunsul.

14. Care din sursele studiate ar ilustra mai amplu fotografiile 1, 5, 6, 7, 8? Formaţi perechi 
sau grupuri de surse (fotografie şi text). Argumentaţi alegerea. 

15. Ce nou aţi aflat despre sărbătorirea zilei de 1 Mai din Unitatea 2?

Sursa  9 	 Din	amintirile	martorilor,	Moldova	

În anii 80 ziua de 1 Mai era cea mai însemnată sărbătoare din calendar. Flori, 
steaguri, placarde cu lozinci „Trăiască 1 Mai!”, „Trăiască URSS!”, „Trăiască Partidul 
Comunist!”, „Lenin — onoarea şi slava epocii!”, strigăte de „Uraaaa!” şi muzică de 
fanfară. Noi, elevii, ieşeam la demonstraţie şi purtam, în dependenţă de vârstă, steluţa, 
cravata roşie sau insigna comsomolistă. La început, ne grămădeam în curtea şcolii, 
apoi împreună cu învăţătorii mergeam spre sovietul sătesc, unde, într-o remorcă de 
tractor, era improvizată o scenă. De pe ea vorbeau primele persoane ale satului. Ei 
lăudau viaţa fericită a cetăţenilor sovietici şi succesele în muncă ale mulgătoarelor şi 
tractoriştilor. La demonstraţie luau parte lucrătorii sovietului sătesc, învăţătorii, şefii de 
brigăzi şi fruntaşii în producţie. 

După demonstraţie, care dura mai puţin de trei ore, elevii mergeau să-şi ajute pă-
rinţii, care lucrau de dimineaţă în câmp15.

Sursa  10 	 Din	amintirile	martorilor,	anii	1970–1980,	Ucraina	

Ziua de 1 Mai era o sărbătoare multaşteptată de mine. Pentru sărbătoare ne pre-
găteam din timp. Părinţii îmi cumpărau multe baloane. Ele trebuiau, în mod obligato-
riu, să fie de diferite culori şi forme, de dorit, cu desene pe ele; neapărat un steguleţ 
[roşu] — inscripţia nu conta pentru mine — pentru a lega de el baloanele, uneori erau 
flori mari din hârtie: maci sau garoafe. Către 1 Mai mama îşi cumpăra de fiecare dată 
ceva nou — o rochie sau pantofi — pentru a arăta ca de sărbătoare.

Dimineața începea cu o demonstrație. Părinții erau obligați să meargă în coloa-
nele de la întreprinderile unde lucrau, împreună cu colectivele de lucru, de aceea eu 

15 Fragment din interviul cu Serafima Bondari, în vârstă de 55 de ani, locuitoare din satul Hârtopul Mic, raionul Criuleni 
despre sărbătorirea zilei de 1 Mai în Moldova sovietică. Înregistrare de Vera Balan.  
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mergeam ori cu mama, ori cu tata. Lucrul acesta mă indispunea foarte tare. Dar eu 
știam, că așa va fi doar până la tribuna centrală și așteptam cu răbdare acest moment. 

Sărbătoarea adevărată începea pentru mine după demonstrație, când toată familia 
noastră mergea în parc. Acolo ne dădeam în scrânciob, strângeam flori de păpădie, 
mâncam înghețată. Mie îmi cumpărau întotdeauna un cadou cu bomboane, iar foșnetul 
hârtiei acestui cadou îl țin minte până acum. Seara mergeam în ospeție la bunei, unde 
veneau și alte rude. Stăteam la o masă mare și seara trecea în discuții de suflet. Aceasta 
era o adevărată sărbătoare de familie!16

Sursa  11 	 Din	amintirile	martorilor,	anii	1960–1970,	Armenia	

„Acestea au fost niște timpuri vechi și frumoase, care au trecut și, cred, că nu se vor 
mai întoarce. Ziua de 1 Mai, într-adevăr, era o sărbătoare, o zi frumoasă din an, când 
oamenii muncii armeni erau apreciați pe drept. Era o zi a proslăvirii, a bucuriei și mân-
driei. Regret, că această zi nu se mai sărbătorește” — menționează Karina Nikogosean, 
în vârstă de 69 de ani, care, pe timpurile sovietice, era învățătoare. 

În discuția despre sărbătoarea de 1 Mai, de aceeași dispoziție nostalgică a fost 
cuprins și pensionarul Levon Barhudarean, fost inginer. Cu zâmbet pe față, își aducea 
aminte că Ziua muncitorilor era mult așteptată și oamenii se pregăteau pentru ea: își 
cumpărau haine noi, aranjau mese, participau la demonstrație, iar uneori plecau în afara 
orașului la așa-numita „maiovka”17.

În același timp, sora medicală Sona Saribekean, glumind, a remarcat că în această 
zi ei erau trimiși de la locul de lucru în mod benevol-forțat la demonstrație, de cele mai 
multe ori forțat, dar ei, oricum, îi este foarte dor de acele timpuri și ar fi fost fericită, 
chiar fi fiind impusă, să mai participe la manifestații care, cu părere de rău, nu se mai 
organizează. „Aceasta era o sărbătoare națională, în timpul căreia poporul triumfa,” — 
a subliniat ea18.

Sursa  12 	 Din	materialele	de	pe	Internet-forumul	„Sărbătoarea	de	1	Mai	din	orașul	
Baku	în	perioada	sovietică”

Când eram mică îmi plăcea nespus de mult să merg la demonstrație — toți cei din 
jur îmi păreau atât de veseli!!! Și eu deveneam la fel de bucuroasă! Îmi mai plăcea că 
nimeni nu-mi interzicea să strig în gura mare, de exemplu „Uraaa!!!” S-a demonstrat că 
și tatălui îi plăcea să mă ia cu el, pentru ca — Doamne ferește! — să nu-i dea să ducă 
vreun panou! Dacă aveai un copil, nu te încărcau […].

Ne bucuram pur și simplu de sărbătoare, deși orice sărbătoare atunci era cam „trasă 
de urechi”. Fie ziua de 1 Mai, fie sărbătorile de Paști. Lozincile, steagurile, panou-
rile sunt accesoriile necesare atât unui carnaval brazilian, cât și unei manifestări ale 

16 Din interviul cu Alexandra Trofimenko, anul de naștere 1976, or. Krivoi Rog, Ucraina. Înregistrat pentru proiectul 
„Istorie comună. Dialoguri culturale”.

17 În Rusia de până la 1917 — o adunare clandestină a muncitorilor revoluționari, organizată în afara orașului în ziua de 
1 mai, deseori urmărită de poliție; mai târziu, ieșire în afara orașului pentru distracție și odihnă în zilele de primăvară. 

18 Amintirile locuitorilor orașului Erevan: Ziua de 1 Mai era sărbătoarea aprecierii la justa valoare a muncitorilor. — 
[Sursă electronică]. — http://news.am/rus. — Regim de acces: http://news.am/rus/news/57680.html. Accesare — 
25 aprilie 2014.
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protestanților din zona catolică a Ulsterului19 și a campaniilor cruciaților […]. Fără 
acest decor sărbătorile sunt incomplete. Iar dacă ar fi să comparăm sărbătorile din peri-
oada stagnării20 cu cele de azi, apoi „intact” a rămas doar Anul Nou21.

Sursa  13 	 Din	amintirile	martorilor,	începutul	anilor	1950,	Georgia

Și în Baku, și în Tbilisi zilele din preajma sărbătorii de 1 Mai în acest an [1952] 
s-au dovedit a fi reci, de aceea și echipamentul nostru de sărbătoare în limbajul militar 
s-ar fi numit „uniformă de iarnă”. […]

Coloanele de demonstranți, de la stație la stație, se deplasau încet spre piața Stalin, 
către tribunele guvernului, pentru ca într-un tempou voios, ca într-un ultim …salt, să 
trecem prin fața lor („mergeți mai repede, mai repede, nu vă opriți”), sorbind din ochi 
partea centrală a tribunei, dând energic din mâini și răspunzând unanim cu un „uraaa!” 
la chemările „realizați, […] dezvoltați, […] tindeți, […] depășiți, […] proslăviți, pro-
slăviți, proslăviți […]” care se auzeau din radiodifuzoarele puternice.

Pe Piața Stalin a început parada militară, din difuzoare se auzeau melodiile mar-
șurilor. Soarele, pe semne, „mergând în întâmpinarea dorinței clasei muncitoare”, a 
început să frigă ca vara. Am fost nevoit să-mi scot paltonul, deși nu-mi era deloc comod 
să-l țin în mână. Coloana noastră stătea pe liniile de tramvai, în mijlocul unei străzi 
largi, ne puteam ascunde de soare doar la umbra panourilor22, dar și ele, desigur, nu-i 
acopereau pe toți23.

Sursa  14 	 Din	amintirile	martorilor	despre	anii	1960–1970.	Rusia24 

La 1 Mai […] se organizau demonstrații grandioase. La demonstrație îi puteai 
vedea pe toți locuitorii orășelului nostru! […] Muncitorii se grupau pe întreprinderi, 
fiecare purta în piept câte o insignă în forma unui steguleț roșu cu profilul lui Lenin. 
Se umflau baloane, oamenii duceau portretele conducătorilor și ale liderilor de partid, 
fixate pe niște bețe lungi de lemn, porumbei din hârtie, lozinci scrise, de cele mai multe 
ori, cu vopsea albă pe o stofă roșie. Ele fluturau în vânt și uneori se încâlceau. 

Evident, cu o săptămână înainte tuturor rudelor trebuiau expediate cărți poștale de 
1 Mai, ziua Biruinței și ziua Revoluției din Octombrie. Desigur, și noi primeam cărți 
poștale de la cei pe care i-am felicitat. Chiar dacă locuiți în același oraș, ce vă încurcă 
să scrieți și să trimiteți o felicitare? Acest lucru doar ridica dispoziția de sărbătoare. În 
zilele în care se organizau demonstrațiile, toți aveau o dispoziție ridicată, de sărbătoare. 
Nu doar din cauza că era o zi liberă. În aer așa și plutea bucuria și veselia. 

19 Ulster — una dintre provinciile istorice ale Irlandei, divizată după războiul civil din 1921. Ulsterul de Nord face parte 
din Regatul Unit al Marii Britanii. Pe teritoriul Irlandei de Nord (al Ulsterului) pe parcursul sec. al XX-lea a avut loc 
un conflict între protestanți și catolici. 

20 Epoca stagnării — denumirea perioadei de la sfârșitul anilor 1960 până la prima jumătate a anilor 1980 din istoria URSS. 
21 Parapet. Comunitatea istoriei orașului Baku și a locuitorilor lui. / Сообщество истории Баку и бакинцев. [Sursă 

electronică] http://www.baku.ru/ Fragmentele de la forumul Sărbătoarea de 1 Mai pe piața centrală. — Regim de acces: 
http://www.baku.ru/frmpst-view.php?frmpst_id=8038040&id=8054490&v=1#8054490. P. 1-2.

22 O pânză, întinsă pe o ramă, cu imagini sau inscripții pe ea.
23 Эдуард Караш, Первомай в Тбилиси. — [Sursă electronică] http://royallib.com. — Regim de acces:   

http://royallib.ru/book/eduard_karash/pervomay_v_tbilisi.html. — С. 5.
24 Музей СССР. ХХ век. Ретро. Воспоминания. Ностальгия. [Sursă electronică] http://20th.su. — Regim de acces: 

http://20th.su/2013/05/01/parad-prazdnik-trudyashhixsya/.
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Demonstrațiile de primăvară mi s-au întipărit prin cerul albastru-deschis plin de 
baloane multicolore, foarte multe steaguri roșii și înghețata dintr-o cafenea modernă. 
Înghețata, servită într-o vază mică strălucitoare de fier, era extraordinar de gustoasă. 
Părinții îmbrăcau haine de sărbătoare: mama își agăța de sacou o floare de aur și se 
parfuma cu un „Dior” adevărat (acest parfum i-a fost dăruit, parfumul franțuzesc nu era 
în vânzare liberă), iar tata chiar și cravata și-o lega. Mai bine zis, el n-o suporta, dar eu 
vroiam ca tata să poarte cravată. Mă țineam de mama, iar mama îi lega „lațul” detestat. 
Imediat după demonstrație, „lațul” ajungea în buzunar. Dar până la demonstrație totul 
era foarte bine. Dior, broșă, cravată, baloane. Toți sunt fericiți! După demonstrațiile de 
1 Mai, noi plecam la vilă — sădeam cartofi25.

Unitatea 3. Imaginea sărbătorii de 1 Mai

q

16. În cinstea cărei sărbători sunt editate aceste cărți poștale din diferiți ani? (sursele 15-
27)? Ce dispoziție creează? Ce elemente din ilustrații creează această dispoziție? 

17. Ce simboluri și imagini folosește pictorul? Faceți lista simbolurilor și imaginilor comune 
de pe aceste cărți poștale.

18. Cum sunt legate aceste simboluri și imagini cu dispoziția din amintirile participanților 
(sursele 9–14) și caracterul de stat al sărbătorii de 1 Mai?

19. Ce carte poștală, după părerea dvs., ilustrează cel mai amplu perceperea dvs. a 
sărbătorii?

Sursa  15  Anul 195426   Sursa    16     Anul 1954

25 Музей СССР. ХХ век. Ретро. Воспоминания. Ностальгия. [Sursă electronică] http://20th.su. — Regim de acces: 
http://20th.su/2013/05/01/parad-prazdnik-trudyashhixsya/.

26 Imaginile 15-24 sut preluate din „Первомайские открытки. Мир, труд, май!”. — [Sursă electronică] — Regim de 
acces: http://radimich-ru.livejournal.com/51480.html?thread=18200.
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Sursa  17  Anul	1954		 Sursa		 18   Mijlocul	anilor	1960

Sursa  19  Anul	1957		 Sursa		 20       Anul	1958
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Sursa  21  Anul	1969		 Sursa		 22 		Anul	1979	

Sursa  23  Anul	1973		 Sursa		 24 		Anul	1957
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Unitatea 4. Ziua de 1 Mai în prezent 

q

20. Despre ce se vorbește în sursele de informare în masă (SIM) (sursa 25)?  
Cum corelează titlul articolului cu conținutul acestuia?

21. Ce i-a plăcut autorului în evenimentele din 1 Mai? (sursa 26)? Ce este asemănător  
în sărbătorirea zilei de 1 Mai în Moldova în anii 2010 și 2012 (sursele 22–26)?

22. Al cui punct de vedere este expus în sursa 27? Ce este comun în luările de cuvânt 
ale președintelui confederației naționale a sindicatelor din Moldova (sursa 26) și 
a premier-ministrului interimar (sursa 27)? Cum credeți, aceasta ar fi vrut să audă 
participanții la demonstrația de 1 Mai (sursa 25)? De ce?

23. Al cui punct de vedere este expus în sursele 28–29? Sunteți de acord cu ele?
24. S-a schimbat atitudinea față de sărbătoarea de 1 Mai la începutul secolului al  

XXI-lea? De ce? Argumentați răspunsul.

Sursa  25 	 Informația	SIM	„1	Mai	—	ziua	luptei	comune	a	muncii	împotriva	
capitalului!	4	mai	2010	

Activiștii „Rezistența poporului”27 împreună cu muncitorii Parcului de troleibuze 
(RTEC) și muncitorii AA „Moldcarton” au ieșit în ziua de 1 Mai în piață pentru a-și 
exprima încă o dată protestul împotriva reținerii salariilor și altor plăți, dar și pentru 
renaționalizare28. Muncitorii RTEC erau în piață deja la ora 7 dimineața, imediat după 
adunarea de la intrarea centrală în Parcul de troleibuze nr.3. În această zi muncitorii 
RTEC au anunțat grevă. Ei protestează împotriva conducerii corupte și incompetente a 
RTEC, în persoana directorului general, și pentru creșterea salariului, care, de fapt s-a 
micșorat, deși tariful a crescut de două ori. […] Deseori, șoferii sunt nevoiți să repare 
pe cont propriu troleibuzele defectate, deoarece li se spune: „Dacă nu ieși pe rută, nu 
vei avea leafă”29.

Sursa  26 	 Opinia	unui	martor.	1	mai	2012

Demult n-am participat la o manifestare de acest gen atât de bine organizată. 
Confederația națională a sindicatelor din Moldova a organizat la 1 mai, în ziua solida-
rității mondiale a muncitorilor, un miting în Piața Marii Adunări Naționale din centrul 
orașului Chișinău. 

La început, a fost prezentat un concert bun. Oamenii încetul cu încetul se apropiau 
din toate părțile. Ca niciodată, situația era calmă, nu era răutate. Nu era politicianism. 
Pentru prima dată am văzut că nicăieri nu se vinde bere. Înainte, de jur împrejur, erau 
gherete în care se vindea bere. Acum funcționa legea care interzice consumarea băutu-
rilor spirtoase în locurile publice.

27 Mișcarea social — politică „Rezistența poporului” — partid de stânga din Republica Moldova, format în anul 2003.
28 Renaționalizarea — întoarcerea întreprinderii în proprietatea statului. 
29 Sursa informațională a partidului „Rezistența poporului” http://rezistenta.info. — Regim de acces: http://rezistenta.

info/work/63–1-maya-na-ploshhadi-velikogo-nacionalnogo-sobraniya-v-kishineve.htm.
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Oleg Budza, președintele Confederației naționale a sindicatelor din Moldova în 
cuvântarea sa adresată celor prezenți în piață — cam vreo 6 mii de oameni — a declarat 
că „sindicatele nu uită despre revindecările înaintate și insistă ca condițiile de muncă 
să fie îmbunătățite radical, ca legile de securitate a muncii la locurile de lucru să fie 
respectate cu strictețe și, de asemenea, cer creșterea salariului minimal și a pensiilor”30.

Sursa  27 	 Din	sursele	de	informare	în	masă.	1	Mai	pășește	prin	Moldova,	1	mai	2013

[…] Prim-ministrul interimar al Moldovei Iurie Leancă s-a adresat cu un cuvânt de 
felicitare cu ocazia zilei de 1 Mai în care se spune: „1 Mai se sărbătorește în fiecare an 
de către clasa muncitoare din toată lumea — Ziua mondială a muncii. Și în R. Moldova, 
în această zi muncitorii din diferite domenii ale economiei slăvesc munca și progresul, 
demonstrează solidaritatea și susținerea reciprocă, de asemenea, ei promovează valo-
rile democratice, inclusiv, dreptul la muncă și echitate socială. Poporul moldovenesc 
este cunoscut prin dragostea sa față de muncă. În toate domeniile de activitate lucrează 
acei care pe adevărat sunt devotați profesiei lor. Sărbătoarea muncii este o posibilitate 
bună de a declara încă o dată despre respectul nostru față de oamenii muncii”31.

Sursa  28 	 Punctul	de	vedere	al	unei	eleve	din	Ucraina

Pentru mine, ziua de 1 Mai n-a fost niciodată o zi „cu o atmosferă deosebită”.  
La demonstrații n-am participat, de aerul festiv nu m-am îmbătat. Îmi pare că această 
sărbătoare demult nu mai aduce în viața oamenilor acea atmosferă deosebită și acel 
sens, cel puțin, pentru generația mea. Unica asociere — două zile de odihnă, pe care le 
poți petrece cu familia și prietenii. În linii generale, plecarea în sânul naturii, frigărui și 
o atmosferă de familie32.

Sursa  29 	 Punctul	de	vedere	al	unei	eleve	din	Moldova

Ziua Muncii — este o zi de odihnă și azi, când nu sunt organizate mitinguri și alte 
demonstrații, noi petrecem această zi liberă acasă, în sânul familiei şi a naturii sau 
aveam posibilitate să vizionăm un film, să citim o carte bună, puteam merge la teatru 
sau la cinema, precum și la un concert. Eu personal mă delectez în această zi, deoarece 
nu trebuie să merg la școală. De obicei, mă plimb cu sora mea și citesc mult33.

q Discuție finală

 Ce ne povestesc tradiţiile sovietice de sărbătorire a zilei de 1 Mai despre trecut?

30 Alexandra Efremova, autorul site-ului: http://dupelbiz.com. — Regim de acces: http://dupelbiz.com/%D0%BD%D0%
BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/v-kishineve–1-maya-2012-goda. 

31 Первомай шагает по Молдове. Информационно-аналитический портал AVA.MD http://ava.md. — Regim de 
acces: http://ava.md/news/020331-pervomai-shagaet-po-moldove.html.

32 Din interviul cu Alexandra Kozorog, 16 ani, or. Dneprodzerjinsk, Ucraina, realizat special pentru acest proiect de către 
autori, anul 2013.

33 Din interviul cu Augustina Badica, 16 ani, or. Ialoveni, Moldova, anul 2013, înregistrat special pentru acest proiect de 
către autori. 2013
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Unitate	prin	diversitate

 X Ce face ca societatea să fie unită şi variată? 

Unitatea 1. Etnii şi naţiuni 

Sursa    1      Declararea	independenţei	
de	stat	a	Republicii	Moldova,	19911 

Sursa   2 		 Evoluarea	colectivelor	artistice	pe	Piaţa	Marii	Adunări	Naţionale,	 
Chişinău,	Moldova2

1 Marea Adunare Naţională, Moldova, 1991. Declararea despre Independenţa de Stat. Autor M. Potârniche. 
[Sursă electronică] http://www.trm.md. — Regim de acces: http://www.trm.md/en/marea-adunare-nationala/
marea-adunare-nationala-din-27-august–1991.

2 „Noi, moldovenii”. — [Sursă electronică] http://www.moldovenii.md/ru. — Regim de acces: http://www.moldovenii.
md/resources/files/images/news/news6/20081011-280.jpg.

q

1. Ce vedeţi în imagine? (sursa 1)? Ce i-a 
făcut pe aceşti oameni să se adune în 
acest loc? Cum credeţi, cine sunt aceşti 
oameni? Ce idei îi unesc?

2. Cine este reprezentat pe fotografii  
(sursa 2)? Ce îi uneşte pe aceşti oameni?

3. De ce sunt produse şi cumpărate 
obiecte cu simboluri istorice şi naţionale 
(sursa 3)? Ce ar dori persoanele să 
demonstreze, purtând haine în stil 
naţional? Ce îi uneşte pe oamenii care 
poartă astfel de maiouri?
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Sursa     3      		Maiou	cu	simboluri	naţionale3 

q

4. Analizaţi definițiile din Nota informativă 
prezentată. Găsiți elementele generale 
și specifice în fiecare concepte.

5. Care dintre aceste concepte pot fi 
utilizate pentru a determina activitatea 
oamenilor din imaginile 1 și 2? 
Justificați răspunsul prin exemple.

¡¡ Notă informativă

ETNOS	(din gr. ethnos — popor) — comunitate stabilă de oameni care aparțin ace-
luiași popor, care trăiesc într-un anumit teritoriu și sunt uniţi printr-o origine comună, 
limbă, mod de viață, cultură și caracteristici psihologice. Poporul este bazat, de regulă, pe 
unitatea teritorială și activitatea economică, dar în cursul dezvoltării istorice unele grupuri 
etnice pot pierde teritoriul și se stabilesc în alte țări, interlocuind cu alte grupuri etnice.

NAŢIUNE (din lat. natio — comunitate, popor) — o totalitate de comunităţi, unite 
politic într-un popor, inclusiv o totalitate de grupuri etnice. Etnia poate deveni o națiune 
politică, creând propriul său stat și unind toți oameni de pe un teritoriu cu interese politice 
comune.

SOCIETATEA	CIVILĂ — o comunitate a cetățenilor cu un nivel ridicat de auto-or-
ganizare, pe baza unor legături economice, politice, sociale, culturale și relații juridice, 
unindu-se de dragul binelui comun; o colecție de diverse asociații controlate de guvern 
şi non-guvernamentale, precum și organizații ale cetățenilor uniţi prin diverse interese, 
care sunt realizate în afara domeniului de aplicare a statului și, eventual, împotriva pot 
fi împotriva statului în ceea ce privește conservarea libertății, proprietății și securitatea 
cetățenilor săi4.

q

6. Ce este comun în sursele 4–8 și prin ce se deosebesc? De ce o persoană are nevoie 
de pașaport? Ce comunică datele din paşaport?

7. Depinde oare posesia pașaportului de originea etnică a persoanei?  
Dați exemple. Despre ce vorbeşte acest lucru?

8. Ce alte simboluri identifică aparteneţa unei persoane la un anumit stat?  
Despre ce ne comuncă aceste simboluri?

3 Fotografie Sergiu Musteata. 
4 Text adaptat „Політологія”. — К.: „ВЦ Академія”, 2001. — С. 126, 181, 184.
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Sursa    4 			Coperta	paşaportului	cetăţeanului	 
Republicii	Moldova

Sursa    5 			Coperta	
paşaportului	cetăţeanului	
Ucrainei

Sursa    6 				Coperta	
paşaportului	cetăţeanului	
Armeniei

Sursa    7 			Coperta	
paşaportului	
cetăţeanului	din	Georgia

Sursa    8 			Coperta	
paşaportului	cetăţeanului	
din	Azerbaidjan

Unitatea 2. Statul şi societatea multiculturală

q

9. Ce este constituţia? Despre ce ne comunică extrasele din constituțiile celor cinci  
state (sursele 9–13)?

10. Cum înţelegeți termenii folosiți în fragmentele din articolele principalei legi a fiecărei 
țari: „identitate”, „unitatea națiunii”, „minorități naționale”, „consolidarea statală”?

11. În ce sens sunt folosite în aceste documente, conceptul de „popor” și „națiune” —  
din punct de vedere etnic sau politic? Argumentaţi răspunsul.

12. Cum puteţi explica diversitatea etnică și culturală a locuitorilor din statele moderne?
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q

13. De ce, după părerea dvs., constituţiile statelor contemporane acordă atenţie 
drepturilor cetăţenilor la specificul cultural ? Constituie oare varietatea culturală a ţării 
şi a poporului o ameninţare pentru stat sau o posibilitate pentru dezvoltarea lui?

Sursa  9  Din	Constituţia	Republicii	Moldova5

Art. 10. 
Unitatea poporului şi dreptul la identitate
(1) Statul are ca fundament unitatea poporului Republicii Moldova. Republica 

Moldova este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi.
(2) Statul recunoaşte şi garantează dreptul tuturor cetăţenilor la păstrarea, la dez-

voltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase.

Sursa  10  Din	Constituţia	Armeniei6

Art. 41. 
Fiecare persoană are dreptul la păstrarea identitate sale naţionale şi etnice. 

Persoanele ce aparţin minorităţilor etnice, au dreptul la păstrarea tradiţiilor sale, pre-
cum şi a religiei, limbii şi culturii […].

Sursa  11  Din	Constituţia	Ucrainei7

Art. 11. 
Statul contribuie la consolidarea şi dezvoltarea naţiunii ucrainene, a conştiinţei ei 

istorice, de asemenea etnice, culturale, de limbă şi identităţii religioase a tuturor popoa-
relor autohtone şi a minorităţilor etnice din Ucraina […].

Sursa  12  Din	Constituţia	Azerbaidjanului8

Art.5. Unitatea poporului 
II. Unitatea poporului azer constituie baza statului Azerbaidjan. Republica 

Azerbaidjan este patria unică și indivizibilă pentru toți cetățenii Republicii Azerbaidjan.

5 Constituţia R. Moldova, adoptată la 29 iulie 1994. [Sursă electronică] — http://lex.justice.md. — Regim de acces: 
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=311496&lang=2

6 Constituţia Armeniei, adoptată în baza referndumului naţional la 5 iunie 1995. Modificări conform referendumului au 
fist efectuiate la 27 noiembrie 2005. [Sursă electronică] http://www.parliament.am. — Regim de acces: http://www.
parliament.am/parliament.php?id=constitution&lang=rus. 

7 Constituţia Ucrainei, adoptată la 28 iunie 1996. [Sursă electronică] — http://iportal.rada.gov.ua. — Regim de acces: 
http://iportal.rada.gov.ua/uploads/documents/27396.pdf. 

8 Constituţia Azerbbaidjanului, adoptată la 12 noiembrie 1995. [Sursă electronică] http://ru.president.az;  
http://ru.president.az/azerbaijan/constitution. 
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Art. 21.
II. Republica Azerbaidjan asigură folosirea gratuită și dezvoltarea altor limbi în 

care comunică oamenii.

Sursa  13  Din	Constituţia	Georgiei9

Art. 34.
1. Statul promovează dezvoltarea culturii, crează condiţii pentru participarea fără 

restricții a cetățenilor la viața culturală, promovării și îmbogățirii culturale, recunoaș-
terea valorilor naționale și comune și aprofundarea relațiilor culturale internaționale.

q

14. Cum defineşte o națiune modernă cercetatorul B. Anderson (sursa 14)? Ce aţi învățat 
din fragmentul cărţii lui?

15. Ce se înțelege prin conceptul „diversitate” în baza surselor 15 și 16? De ce, în 
conformitate cu opinia sociologilor moderni, într-o societate globalizată este în 
creștere nevoia de identitate culturală proprie? Cum înţelegeţi expresia „naționalism 
cultural” (sursa 15)?

16. Cum cetăţenii unei „societăți imaginare” – ai unei   națiuni – pot duce în fiecare țară un 
dialog în condițiile „naționalismului cultural”?

17. Continuaţi propoziţia: Societatea contemporană este variată nu doar din punctul de 
vedere al limbii, religiei, culturii etnice, dar și…

18. De ce, în opinia dvs., Organizația Națiunilor Unite a stabilit Ziua Mondială a Diversităţii 
Culturale pentru Dialog și Dezvoltare (sursa 17)? Ce ar trebui să înveţe „toți oamenii 
de bună-credință”, după părerea colaboratorilor ONU? Ce îi îmbogățește și ce îi 
unește pe toți oamenii de pe planetă? Cum înţelegeţi aceste lucruri?

Sursa  14  Cercetătorul	englez	B.	Аndreson	despre	naţiune

[…] Propun următoarea definiție a națiunii: ea este o imagine a comunității politice 
şi este o imagine limitată, dar, în același timp, suverană.

Este o imaginație, deoarece membrii, chiar şi a celei mai mici etnii, nu-i vor cu-
noaşte niciodată pe toţi cetăţenii ţării pentru a se întâlni cu ei sau chiar pentru a afla 
ceva despre ei, în timp ce în mintea fiecăruia trăiește o imagine generală a comuni-
tății lor.

[…] Națiunea este o imaginaţie limitată, deoarece chiar cea mai mare dintre ele, 
după număr, să zicem un miliard de oameni, trăiesc în graniţe fixe sau mobile din-
colo de care există alte națiuni. Nici o națiune nu-şi imaginează aparteneţa la întreaga 
omenire.

9 Constituţia Georgie, adoptată la 24 august1995. [Sursă electronică] — http://firussia.webege.com. — Regim de acces: 
http://firussia.webege.com/countries/georgia/constitution/Georgia_constitution.html. 
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[…] O naţiune se imaginează drept suverană, deoarece conceptul a fost născut 
într-o epocă în care Iluminismul și Revoluția distrugeau legitimitatea10 statului dinatic 
ierarhic11, stabilit de Dumnezeu […].

Și, în sfârșit, ea este imaginată ca o asociație, întrucât, indiferent de inegalitatea de 
facto și de exploatare, care pot exista în fiecare națiune, ea întotdeauna este înțeleasă 
ca o întovărășire profundă, orizontală. În cele din urmă, anume această întovărășire, 
pe parcursul ultimelor două secole, le oferă multor milioane de oameni posibilitatea să 
moară de bunăvoie pentru astfel de produse limitate ale imaginației12.

Sursa  15  Cercetătorii	contemporani	despre	„naţionalismul	cultural”

Cu cât mai mult construim un singur sistem economic mondial, cu cât mai mult 
dezvoltăm un stil de viață globalizat13 şi ne apropiem, astfel, de ceea ce se numește … 
„naționalism cultural”. Cu cât mai mult ne globalizăm și devenim dependenţi econo-
mic, cu atât mai mult activăm în baza cerinţelor general-umane, stăruind asupra dife-
renţelor, păstrării limbii, culturii și rădăcinilor naţionale. Cu unificarea economică a 
Europei, nemţii se simt mai germani și francezii — mai mult decât francezi.

Caracteristicile negative ale „naţionalismului cultural” sunt evidente: epurarea et-
nică și ororile războiului civil din fosta țara balcanică Iugoslavia; războiul din Orientul 
Mijlociu, de multe ori cu conotații religioase; revolta în fosta Uniune Sovietică; acţiu-
nile fanaţilor rasişti în multe țări etc.

Cu toate acestea, sunt evidente şi trăsăturile pozitive ale „naționalismului cultu-
ral”, în special pentru educație. Cu cât progresează tehnologiile, cu atât mai mare este 
dorința de a păstra patrimoniul cultural al lor în muzică, dans, limbă, artă sau istorie14.

Sursa  16 	 Futurologul	A.	Toffler	despre	societatea	modernă

…noi nu întâmplător urmărim mișcările paralele în diversitate — în economie, 
artă, educație și cultură populară, dar și în ordinea socială. Aceste mișcări formează 
împreună o parte a unui proces istoric neobisnuit de mare. Revoluția super-industrială15 
poate fi observată ca un progres al societății umane către alt nivel, cu un grad mai mare 
de diferențiere16. 

10 Legimitate (от лат. legitimus — în baza legii) — legitim, eligibil.
11 Stat dinastic ierarhic — se referă la monarhia tradițională, în cazul în care regele a dominat într-o dinastie, iar puterea 

lui era cea mai mare în raport cu întreaga societate.
12 Андерсон Бенедикт. Воображаемые сообщества. Введение. — [Электронная версия книги в библиотеке] http://

www.gumer.info. — Regim de acces: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/anders/01.php. 
13 Globalizare (din lat.globus –glob) — procesul de integrare economică, politică și culturală la nivel mondial și de 

armonizare, care însoțește dezvoltarea capitalismului și crearea unei piețe internaționale, materii prime, capital, muncă și 
servicii. În special procesul intens de globalizare este în curs de dezvoltare în secolul XX — începutul secolului XXI. 

14 Гордон Драйден. Джанетт Вос. Революція в навчанні. Львів. 2005. C.75. (text adaptat).
15 Revoluția super-industrială — termen prin care se înţelege etapa de tranziţie de la societatea industrializată în sec. 

XIX–XII spre un nou tip de societate şi economie — informaţională.
16 Тоффлер Э. Шок будущего. — М.: 2003. — С. 326.
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Sursa  17  Din	comuncările	mijloacelor	mass-mediа

La 21 mai, ONU sărbătoreşte Ziua Mondială a Diversităţii Culturale pentru Dialog 
și Dezvoltare. Această sărbătoare a fost instituită de Adunarea Generală în anul 2002.

În cadrul Zilei Mondiale, UNESCO și Alianța Civilizațiilor Națiunilor Unite au 
lansat o campanie cu sloganul „Realizează ceva!” Autorii inițiativei propun tuturor oa-
menilor de bunăvoință, nu doar să recunoască valoarea diversității culturale și să învețe 
să coopereze cu oameni din alte culturi, dar, de asemenea, să contribuie la răspândirea 
acestor idei în întreaga lume. Potrivit directorului general UNESCO Irina Bokovaya, 
provocarea este de a asigura acceptarea largă a diversităţii, care ne îmbogățește, pre-
cum și a drepturilor omului, care ne unesc17.

q Discuție finală

 Ce face ca societatea să fie unită şi variată?

17 La OON se sărbătoreşte Ziua Mondială a diversităţii culturale pentru Dialog și Dezvoltare — Departamentul Noutăţi 
la radio ONU. — Regim de acces: http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/192984/index.html#.
VbiCz_ntlHz. 
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Valorile	fundamentale	și	schimbările	din	societate

 X Ce sunt valorile și cum ele influențează societatea?

Unitatea 1. Ce reprezintă valorile și cum noi le percepem  

q

1. Selectați din listă acele 10 cuvinte, care reprezintă pentru dvs. cele mai importante 
valori. Explicați alegerea. Discutați cu colegii.

2. A fost ușor să faceți alegerea? De ce? 
 

 � Libertatea cuvântului  � Gândirea critică  � Solidaritatea 
 � Bogăția  � Creativitatea  � Egalitatea 
 � Siguranța  � Acceptarea  � Onestitatea 
 � Drepturile omului  � Dragostea  � Cumsecădenia 
 � Dreptul de a alege  � Binefacerea  � Profesionalismul 
 � Prietenia  � Supremația legii  � Libertatea conștiinței 
 � Libertatea  � Piața muncii  � Natura 
 � Legea și ordinea  � Sănătatea  � Patrimoniul cultural
 � Stat puternic  � Libertatea mișcării  � Democrația 
 � Compromisul  � Succesul  � Colaborarea

3. Cine își exprimă părerile în sursele 1–4? Ce este comun și prin ce se deosebesc 
punctele de vedere ale contemporanilor despre ce este cel mai important în viața 
omului și a societății (sursele 1–4)? 

4. În baza discuțiilor pe marginea întrebării 1 și a surselor 1–4, formulaţi o definiție 
proprie a noțiunii „valoare”.

Sursa  1 	 Opinia	unui	istoric	contemporan

Valorile sunt ideile, credințele, convingerile de bază care formează comportamen-
tul omului. Ele determină concepția noastră despre lume și faptul cum noi răspundem 
la provocările ei. Pentru a înțelege mai bine, ce sunt valorile, este mai ușor să explicăm 
ce lucruri nu prezintă valori. Valorile nu corelează cu interesele. Interesele, de regulă, 
corelează cu bunurile materiale și comoditatea (banii, pământul, statutul). Diferite in-
terese pot fi racordate prin acceptarea unor compromisuri. Spre deosebire de interese, 
valorile nu au un preț material, de aceea nu pot fi negociate. Oamenii se pot înțelege 
relativ ușor în ceea ce privește unele interese personale, dar sunt gata să moară când 
este vorba de valori. 
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Pentru a determina mai ușor ce prezintă valoare, încercați să răspundeți cu mâna 
pe inimă la întrebarea: pentru ce sunt gata să jertfesc cu timpul meu, sănătatea mea și 
chiar, dacă va fi nevoie, cu viața1.

Sursa  2 	 Opinia	unui	contemporan.	Fragment	din	Adresarea	Sanctității	Sale	Papa	
Ioan	Paul	al	II-lea	către	a	50-ea	Adunare	Generală	a	Organizației	Națiunilor	
Unite,	octombrie	1995

În pragul unui mileniu nou suntem martorii unei neobișnuite accelerări globale 
a acelei căutări de adevăr, care reprezintă una dintre forța motrice a istoriei omenirii. 
Acest fenomen nu este caracteristic doar pentru o parte a globului pământesc și el nu 
este exprimarea unei anumite culturi. […]. Această tendință mondială către libertate 
este, cu adevărat, unul din indiciile definitorii ale timpului nostru.

Libertatea este măsura demnității și a măreției omului. A trăi în libertatea pe care 
și-o doresc oamenii în parte sau popoarele — este o posibilitate extraordinară pentru 
dezvoltarea spirituală a omului și pentru puterea spirituală a națiunii. Întrebarea prin-
cipală pe care trebuie noi toți să ne-o adresăm astăzi constă în folosirea responsabilă a 
libertății, atât în plan personal, cât și în parametri sociali. În așa fel, conștiința noastră 
trebuie să se îndrepte spre structura spirituală a libertății, care este o arhitectură in-
terioară a culturii libertății. Libertatea este nu doar lipsa de tiranie și asuprire. Și nu 
reprezintă dreptul de a face totul ce dorim. Libertatea are o „logică” interioară, care 
o deosebește și o înnobilează: libertatea este predestinată adevărului, și acest lucru 
este realizat în căutarea de către om a adevărului în viață și a vieții omului în adevăr. 
Separată de adevărul despre persoană, libertatea se transformă în libertăți excesive în 
viața personală, iar în viața politică devine un capriciu al celor mai puternici, devine un 
orgoliu al puterii. Departe de a fi interpretată ca limitarea libertății sau amenințarea ei, 
menționarea adevărului despre om — adevărul, cunoscut ca o lege spirituală înscrisă în 
inimile tuturor oamenilor — este, cu adevărat, garanția viitorului libertății2.

Sursa  3 	 Opinia	unui	cercetător	contemporan	despre	demnitate	 
în	viață	și	în	știință

În mod deosebit noi percepem demnitatea în acele cazuri când ne lipsim de ea, 
atunci când devenim dependenți de cineva, suntem impuși să procedăm împotriva vo-
inței noastre, să expunem alte puncte de vedere, să privim cu alți ochi, să trăim după 
reguli străine, să suportăm ofensele sau intervenţiile în viața personală. Anume atunci 
noi în mod acut și clar simțim că fiecare om are o parte independentă, care include un 
șir de probleme ce depind doar de el și care formează obiectul dreptului inalienabil al 
persoanei. Această regiune este demnitatea lui. Din ea face parte, posibil, totul de ce are 
omul nevoie pentru elaborarea propriului punct de vedere, propriei atitudini și decizii. 

1 Ярослав Грицак. 26-й процент або як подолати історію. — К.: 2014. — С. 52–53. (перевод с укр. редактора).
2 Обращение Его Святейшества Папы Иоанна Павла II к 50-ой Ассамблее Организации Объединенных Наций 

[Sursă electronică] www.krotov.info. — Библиотека Якова Кротова, 2005. — Regim de acces: http://www.krotov.
info/acts/20/voityla/oon.html.
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Dintre elementele constante ale demnității fac parte viaţa privată, adică, individualita-
tea care formează sfera vieții personale a omului, la fel ca și determinarea sa națională 
și religioasă.

Dreptul la demnitatea personală este unul dintre drepturile fundamentale ale omu-
lui. Chiar în situațiile când cineva poate să conducă viața altui om, ca, de exemplu, 
în timpul războiului sau să-i ia viața, ca la judecată, nimeni nu are dreptul să-i atingă 
demnitatea, dreptul de a rămâne același, de a-și păstra partea sa suverană.

Zona demnității este inviolabilă, hotarele ei nu trebuie încălcate. Prin intrarea în 
zona demnității noi înțelegem orice acțiune care impune persoana la o anumită opinie, 
relație, decizie sau acțiune, care îl privează de libertate în una din manifestările date ale 
demnității. Tot aici trebuie incluse și impunerea unei opinii, constrângerea persoanei în 
cazul când el are o poziție diferită, ultimatul, la fel și obținerea prin șantaj a unei opinii, 
atitudini sau chiar a compătimirii3.

Sursa  4 	 Opinia	unui	economist	despre	valorile	europene

Valorile europene sunt bazate pe două definiții integratoare. Prima este libertatea 
responsabilă. Libertatea pentru europeni nu sunt niște bunuri. Ea este o condiție a exis-
tenței lor, deoarece în lipsa libertății ei nu vor avea posibilitatea de a se autorealiza. 
Libertatea este posibilitatea de alegere în toate situațiile vieții și ei o limitează în așa 
mod ca să nu aducă prejudicii altora. Când oamenii își limitează de bună voie liberta-
tea, atunci vorbim despre o liberate responsabilă. Mai departe începe a acționa statul, 
care îi pedepsește pe aceia care nu vor de bună voie să stabilească limitele. Însă legea 
funcționează doar în cazul când majoritatea cetățenilor nu este de acord cu ea. Dacă 
legea nu corespunde sentimentului de echitate pentru majoritatea populației, atunci ea 
pur și simplu nu va funcționa.

[…] A doua valoare este colaborarea responsabilă. Aceasta înseamnă că dvs. sun-
teți deschişi pentru colaborare, sunteți activi, sunteți gata pentru compromis, iar com-
promisul pentru dvs. nu prezintă o înfrângere. Și atunci când dvs. ajungeți la o înțele-
gere, vă asumați responsabilitatea pentru ea. 

Această ambianță dintre libertatea responsabilă și o colaborare responsabilă 
formează ceea ce noi numim capital social. Într-un cuvânt, aceasta este încrederea. 
Încrederea față de instituțiile de stat4, încrederea față de ceilalți, de oameni necunos-
cuți. Într-o societate fondată pe încredere, totul „costă” mai ieftin, deoarece neîncrede-
rea dă naștere unor instrumente care costă scump. Aceasta înseamnă că societățile care 
au acest capital sunt mai bogate decât cele care nu-l au5.

3 Г.И. Абелев. О достоинстве в жизни и науке. — Очерки научной жизни. Глава ІІІ. М.: 2006. — [Электронная 
версия]. — Regim de acces: http://garriabelev.narod.ru/abelev.pdf, С. 247.

4 Aici: organizațiile sociale și de stat și legile care determină viața statului și a societății.
5 Александр Пасхавер. С нашими ценностями мы не можем быть богатой страной. — [Sursă electronică]http://

platfor.ma/magazine. — Regim de acces: http://reinvent.platfor.ma/aleksandr-paskhaverr/.
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Unitatea 2. Societatea și valorile 

q

5. Despre ce ne relatează în amintirile lor eleva și studentul (sursele 5-6)? Cât timp a 
trecut de la evenimentele descrise și până când aceste amintiri au fost înregistrate? 

6. În afară de impresiile personale, ce se mai poate citi în amintirile elevei și ale 
studentului din perioada sovietică? Argumentați răspunsul.

7. În sursele 5 și 7 se vorbește despre educația elevilor. Prin ce se deosebesc povestirile 
despre copilăria unui pionier și al unui scout? Ce apropie aceste texte?

8. Cum ați defini dvs. acele valori, despre care se vorbește în relatările SIM (sursele 
7-9)? Scrieți o listă a definițiilor care determină aceste valori pentru dvs. Comparați 
lista dvs. cu ale colegilor de clasă.

Sursa  5 	 Din	amintirile	unei	eleve	din	perioada	sovietică	

Îmi aduc aminte ca acum: august 1975, pentru rezultate excelente la învățătură 
mi s-a oferit o foaie la Artek6, detașamentul „Lazurnâi”, într-un schimb internațional. 
Mândria pentru țară și un sentiment de patriotism major îi uneau pe toți pionierii din 
întreaga URSS din detașamentul nostru în fața reprezentanților din Nepal, Sri-Lanka, 
Birma, Yemen și alte țări. Toată viața am să țin minte excursia în Muzeul Cosmonauticii 
și testarea în centrifugă, întâlnirile cu crainicul Levitan7, cosmonauții V. Tereșkova și 
N. Titov, cu mareșalul G. Jukov8. Pe noi ne învățau să fim în totul primii, iar spiritul de 
competiție și disciplina, tendința de a atinge cele mai înalte rezultate ne deosebeau pe 
noi de reprezentanții altor state. Cu mare curiozitate și un interes deosebit noi ascultam 
povestirile despre viața din alte țări și ne miram de dansurile, obiceiurile și tradițiile lor. 
Niște pietricele colorate pe care mi le-a făcut cadou o fetiță din Nepal erau pentru mine 
o comoară adevărată și aveau o valoare majoră. Am comunicat mult timp cu un băiat 
din Vladivostok, cu niște fete din Tbilisi și Erevan9.

Sursa  6 	 Din	amintirile	unui	student	din	perioada	sovietică	

Noi eram responsabili de viitorul nostru. În anul 1982 am făcut parte dintr-un de-
tașament studențesc de construcții a Universității de Stat din Chișinău. Noi construiam 
case pentru agricultorii din Kazahstan, din orașul Arkalâk. Obiectivul principal era 
să câștigăm bani, să vedem viața și cultura altor popoare. Populația băștinașă avea o 

6 „Artek” — centru internațional pentru copii situat în partea de sud a Crimeii, lângă râul Artek; cea mai cunoscută 
tabără din URSS și din lume, deschisă în anul 1925. Foile de odihnă la „Artek” se înmânau celor mai activi pionieri.

7 Iu. B. Levitan — cunoscut crainic al radioului unional, Artist al Poporului din URSS. Vocea lui era cunoscută în toată 
Uniunea Sovietică din perioada Războiului al Doilea Mondial. 

8 G.C. Jukov — conducător de oști sovietic, Mareșal al Uniunii Sovietice, de patru ori Erou al Uniunii Sovietice, în 
anii Marelui Război pentru Apărarea Patriei (1941–1945) a condus multe operațiuni militare, în anii 1955–1957 a fost 
ministru al apărării din URSS. 

9 Din amintirile Svetlanei Daniliuk, în prezent profesoară la Casa de Creație a Copiilor din or. Fălești, Republica 
Moldova, despre perioada când ea, eleva clasei a 6 a școlii medii nr. 1 din Fălești, a fost decorată cu o foaie de odihnă 
la tabăra Artek. Interviu realizat de L. Gurskaia, 03.03. 2014.
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atitudine foarte bună față de noi, eram frapați de frumusețea și diversitatea naturii, bu-
catele gustoase pregătite din carne de oaie. 

Noi am trecut printr-o adevărată școală a vieții, am acumulat o experiență bogată 
în lucrările de construcții și reparații. În anul 1984 am participat cu o luare de cu-
vânt la Conferința științifică unională organizată la Universitatea de Stat din Vilnius 
„Prepararea produselor de cofetărie din materie primă netradițională”. Datorită te-
mei indicate, am avut posibilitatea mai în detalii să aflu despre posibilitățile indus-
triei de prelucrare din Ucraina, Armenia, Rusia, Lituania, Letonia, Georgia, Estonia, 
Azerbaidjan și Kazahstan. Noi ne-am împrietenit, mulți au continuat să comunice, să 
vină în ospeție unii la alții. Consider, că experiența mea personală de comunicare inte-
retnică m-a îmbogățit și m-a ajutat în activitatea de zi cu zi10. 

Sursa  7 	 Din	relatările	surselor	de	informare	în	masă	despre	mișcarea	scouților	 
din	Moldova,	anul	2014	

Mulți dintre noi până în prezent mormăie: „Cine mai sunt și aceștia, scouții […]. 
Noi toți am fost pionieri […].” Dar ne scapă un detaliu de principiu. S-a demonstrat că 
eficiența educației scouților este cu mult mai mare, decât la pionieri. Scoutismul prezintă 
un sistem de educație nu a unei turme ascultătoare, ci un sistem de educație a unor perso-
nalități puternice. De fapt, scoutismul este un sistem de educație care permite copiilor și 
adolescenților, cu ajutorul maturilor, prin romantism și peripeții, jocuri și comunicare să 
se pregătească de viața matură, să-și dezvolte capacitățile personale, să învețe a fi respon-
sabili, să-și iubească Patria și să facă totul ca această lume să fie mai bună. 

Scouții educă copiii, bazându-se pe trei principii esențiale. În primul rând, scoutul 
promite să fie un om de suflet și moral. În al doilea rând, el trebuie să aibă sentimentul 
că trăiește nu doar pentru sine, dar și pentru alți oameni, pentru părinți, copii, lumea în-
conjurătoare. Și în al treilea rând, el trebuie să fie atent față de sine însuși. Dacă fiecare 
om se va strădui să fie mai bun, atunci și lumea, mai devreme sau mai târziu, va deveni 
mai bună, se va schimba. Mișcarea scouților este un joc pentru toată viața. Se spune că 
o persoană în care a rămas cel puțin o picătură din copilărie este un om fericit. Scouții, 
pentru care cuvântul principal este „bunătate”, sunt anume astfel de oameni. Băieții 
învață să fie bărbați. În centrul atenției este natura și istoria plaiului natal, faptele bune, 
educarea prieteniei și a ajutorului reciproc11.

Sursa  8 	 Fragment	din	interviul	publicat	în	ziarul	„Молдавские	ведомости”,	 
anul	2012	

Viorista Alexandra Konunova (actualmente Konunova-Dumortie), năsută în 
Moldova, a obținut nu demult premiul întâi la prestigiosul concurs internațional al vio-
riștilor în numele lui Joseph Joachim din orașul german Hanovra.

10 Din amintirile lui Pavel Gurskii, student al Universității de Stat din Chișinău, facultatea de Economie a comerțului și 
management, în prezent lucrător în sfera comerțului din or. Glodeni. Interviu realizat de L. Gurskaia, 04. 04. 2014.

11 Din interviul cu A. Țurcan, conducătorul organizației obștești „Navigatorul — Nord” din or. Bălți, Republica Moldova. 
[Sursă electronică] http://gzt.md/article. — Regim de acces: http://gzt.md/article/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1
%8C%D1%86%D1%8B/3753/.
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Victoria i-a adus pământencei noastre 50 de mii de euro și o vioară, confecționată 
în anul 1765 de meșterul italian Giovanni Battista Guadagnini. În conformitate cu con-
dițiile concursului, Alexandra va cânta la acest instrument trei ani — până la următorul 
concurs din anul 2015. 

Ea visează să organizeze acasă, în Moldova, un festival al muzicii camerale pentru 
copiii micuţi, care abia își încep calea în viață. Apoi, copiii-câștigători vor face cunoș-
tință cu profesioniștii din Europa.

Despre victoria obținută într-o luptă grea, despre viața personală și planurile de 
viitor talentata vioristă a povestit în interviul ziarului „Молдавские ведомости”:

[…]. Ce concurs ți s-a întipărit mai bine?
- Concursuri au fost foarte multe, nici nu le pot număra. Mi s-a întipărit con-

cursul Tibor Varga din Elveția, la care am făcut cunoștință cu soțul meu și concur-
sul George Enescu de la București din anul trecut. Și, evident, ultimul concurs — 
Joseph Joachim din Hanovra, pe care-l voi ține minte mult timp. Deoarece eu am 
cântat într-un oraș care mi-a devenit deja natal: până acum eu am stat la Hanovra 
doi ani și aveam un extraordinar grup de susținători. La concurs am cântat în sala, 
în care am mai evoluat deja de multe ori. Concursul a fost unul foarte complicat și 
de lungă durată. Trebuia să învăț 11 piese și să trec prin cinci etape ale concursului. 
În total, tot programul pe care trebuia să-l învăț fără pauze, avea o durată de 180 
de minute de muzică. Este un volum foarte mare și m-am prezentat bine, m-am 
străduit să fac totul ca la carte12.

Sursa  9 	 Din	relatările	mijloacelor	de	informare	în	masă,	31.08.2012

Astăzi la Bălți se sărbătorește ziua limbii naționale — Ziua Limbii Române. În 
oraș sunt organizate diferite activități culturale.

Sărbătoarea a început dimineața prin depunerea florilor la busturile clasicilor pe 
aleea de lângă „Moldtelecom”. Aici s-au adunat câteva sute de bălțeni13, printre care 
și reprezentanții puterii locale, reprezentanții partidelor politice, colaboratorii între-
prinderilor orășenești ș.a. În scuar, tradițional, a fost organizată o expoziție a lucrărilor 
meșterilor populari. Programul de concert a fost deschis la Teatrul Național „Vasile 
Alecsandri”. Punctul de atracție al programului matinal a fost evaluarea Ansamblului 
Academic Național de Dans Popular „Joc”. La această oră în Casele de cultură oră-
șenești se desfășoară concerte cu participarea colectivelor artistice din municipiu. 
Sărbătoarea se va încheia cu un concert organizat în piața centrală, începând cu  
ora 18.0014.

12 Дашевский О. Александра Конунова покорила Ганновер // Молдавские Ведомости, 6 ноября 2012 г. [Электро-
ный ресурс] http://www.vedomosti.md. — Regim de acces: http://www.vedomosti.md/news/Aleksandra_Konunova_
Pokorila_Gannover/index.html.

13 Bălțeni — locuitorii orașului Bălți.
14 Марина Морозова. Сегодня в Бельцах отмечают день национального языка. — Бельская независимая газе-

та [Sursă electronică] http://esp.md. — Regim de acces: http://esp.md/2012/08/31/segodnya-v-belcax-otmechayut-
prazdnik-nacionalnogo-yazyka/.
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Unitatea 3. Valorile europene și dezvoltarea țării 

¡¡ Referinţă istorică 

Uniunea Europeană (UE) este o organizație economică și politică a statelor din 
Europa, popoarele și conducătorii cărora au conștientizat după al Doilea Război Mondial 
pericolul opoziției, dușmăniei și al războaielor. Uniunea Europeană este rezultatul unei 
activități de integrare de mai mult de cincizeci de ani de pe continent. Edificarea unei 
Europe unite fără frontiere a început în anul 1951, atunci când la Paris, Belgia, Germania, 
Italia, Luxemburgul, Țările de jos și Franța au semnat o înțelegere despre fondarea Uniunii 
Economice Europene. În următoarele decenii legăturile economice și politice între statele 
europene au continuat să se întărească.

În anul 1993 a intrat în vigoare Tratatul de la Maastricht, în rezultatul căruia au fost li-
chidate practic toate piedicile pentru circulația oamenilor, mărfurilor, serviciilor și a capi-
talului în spațiul Uniunii Europene. Cetățenii țărilor — membre ale UE, au primit dreptul 
la cetățenia europeană, a fost introdusă valuta unică — euro. Economia deschisă, utiliza-
rea rațională a forței de muncă și organizarea rațională a producției contribuie la atingerea 
unor scopuri importante ale UE, ca de exemplu: menținerea păcii și garanția respectării 
drepturilor și libertăților principale ale cetățenilor, lupta împotriva terorismului și a crimi-
nalității organizate, prevenirea rasismului și a xenofobiei, păstrarea și creșterea bunăstării 
tuturor. Paragraful 2 al Tratatului privind Uniunea Europeană confirmă: Uniunea se ba-
zează pe valorile respectării demnității, libertății, democrației, egalității, a statului de drept 
și pe respectarea drepturilor fundamentale ale omului, inclusiv drepturile minorităților15.

În prezent, din componența lărgită a Uniunii Europene fac parte 28 de țări cu o popu-
lație de peste 500 de milioane de oameni.

q

9. În baza referinței istorice și a surselor 10–11, stabiliți cauzele opțiunilor de integrare 
europeană ale Moldovei. Ale cui păreri sunt expuse în aceste sursele? Ce punct de 
vedere exprimă politicienii?

10. Moldova, indiscutabil, geografic aparține Europei. Cum înțelegeți chemarea 
politicianului „Moldova aparține Europei! Hai, Moldova, în Europa!”

11. De ce anume astfel de direcții de colaborare cu Moldova propune ONU? În ce mod 
acest ajutor poate apropia Moldova de integrarea europeană? Argumentați-vă punctul 
de vedere. 

Sursa  10 	 Din	relatările	mijloacelor	de	informare	în	masă,	anul	2007	

La Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din orașul Cahul a fost deschis Centrul in-
teractiv „Pro-Europa”. Această primă instituție de acest fel din Moldova va informa so-
cietatea despre importanța și posibilitățile integrării europene. La ceremonia solemnă 
a luat parte președintele R. Moldova, membrii guvernului, reprezentanți ai corpului 

15 Art. 2 al Convenției Europene — [Sursă electronică]. EUR-Lex http://eur-lex.europa.eu/homepage.html. — Regim de 
acces: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l33500 (traducere din engl de către redactor).
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diplomatic acreditat în Moldova, profesori, studenți. După cum a menționat directorul 
proiectului Silvia Strelciuc, scopul creării Centrului constă în atragerea atenției socie-
tății la problemele integrării europene, la fel și în atragerea cetățenilor în realizarea 
Planului de acțiuni R. Moldova-Uniunea Europeană. 

Centrul va furniza informația care se referă la Uniunea Europeană. În cuvântarea 
sa de la deschiderea Centrului, președintele statului a declarat că procesul de integrare 
a Republicii Moldova este ireversibil, iar grație activității Centrului nou format, acest 
proces se va răspândi pe teritoriul întregii țări. Prin intermediul acestui Centru popu-
lația Moldovei trebuie să conștientizeze posibilitățile și beneficiile pe care le propune 
integrarea europeană.

Deschiderea primului Centru de informare europeană va întări acțiunile întreprinse 
de conducerea moldovenească în realizarea scopului de integrare europeană. Prin acti-
vitatea sa, acest centru, ca și celelalte care vor fi deschise, va contribui la conștientizarea 
de către cetățenii noștri a posibilităților și beneficiilor celor care fac parte din Uniunea 
Europeană, a menționat V.Voronin. Președintele a subliniat că pentru realizarea sco-
pului de integrare europeană, trebuie ca în acest proces să fie implicată toată țara, ca 
valorile, principiile și standardele europene să devină parte integrantă a activității de 
zi cu zi a fiecărei întreprinderi la nivel local și central, de stat și obștești și, desigur, a 
fiecărui cetățean al Moldovei, în parte16.

Sursa  11 	 Opinia	unui	politician:	din	cuvântarea	președintelui	 
Nicolae	Timofti,	03.11.2013

Președintele R.Moldova Nicolae Timofti a ținut astăzi un discurs în cadrul mi-
tingului în susținerea parcursului european al R. Moldova, organizat în Piața Marii 
Adunări Naționale din Chișinău:

„Stimați concetățeni,
Am venit la această manifestare ca un simplu cetățean. Când e vorba de destinul 

țării și al oamenilor, nu funcțiile sunt importante, ci pornirea lăuntrică de a pune umărul 
la realizarea unei cauze nobile. Am venit să fim împreună şi să susținem o idee națio-
nală — cauza europeană a Republicii Moldova.

De-a lungul ultimilor 25 de ani, ne-am adunat aici, în Piața Marii Adunări Naționale 
în momentele de răscruce. Aici ne-am exprimat voința de a fi liberi și de a ne construi 
singuri viitorul. Aici am decis ca limba noastră să fie scrisă şi citită şi de noi în grafia 
latină.

Astăzi, ne-am reunit din nou pentru a întări legământul pe care l-am dat în pri-
mii ani ai mișcării de eliberare națională, că Republica Moldova este o țară cu destin 
european.

Integrarea europeană este o șansă pentru a ne reface economia, pentru a îmbunătăți 
calitatea vieții oamenilor și pentru a clădi o societate care să aibă un sens și o viziune. E 
vorba și de securitatea noastră colectivă și personală, de circulația liberă a persoanelor 
și a mărfurilor. E vorba de modernizarea și civilizarea țării noastre.

16 Для нас важно создать Европу и европейские ценности у нас дома — „Независимая Молдова” [Электронный  
ресурс] http://www.nm.md. — Regim de acces: http://www.nm.md/article/dlya-nas-vazhno-sozdat-evropu-i-evro-
peyskie-cennosti-u-nas-doma.
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Să începem fiecare de la sine, de la casa și strada noastră. Să aducem valorile euro-
pene la noi acasă. Niște valori care nu ne sunt străine, dar pe care le-am uitat sau le-am 
neglijat. Să ne vindecăm bolile care ne țin pe loc: corupția de la toate nivelele, dezordi-
nea și alte vicii pe care le mai întâlnim în instituțiile statului şi în viața cotidiană. Să nu 
acceptăm fărădelegea, care este ucigătoare pentru viitorul nostru.

[…] Interesul comunității internaționale și al nostru, al tuturor, este ca Republica 
Moldova să devină o țară prosperă, stabilă și democratică. Sunt sigur că avem puterea 
să realizăm această misiune, pentru noi și pentru viitoarele generații.

Moldova aparține Europei! Hai, Moldova, în Europa”17!

Sursa  12 	 Despre	colaborarea	R.	Moldova	și	ONU

Reforma sistemului justiciar și respectarea drepturilor omului, implementarea edu-
cației incluzive18 ridicarea nivelului serviciilor medicale și a protecției sociale, de ase-
menea, realizarea programelor de protecție a naturii și asumarea riscurilor în cazurile 
situațiilor excepționale — iată direcțiile principale ale colaborării ONU și Moldovei 
pentru perioada 2013-2017. Acordul dat a fost semnat la Chișinău. 

În cadrul acestui parteneriat, organizația internațională (ONU — red.) va acorda 
Moldovei 218 milioane de dolari care vor fi direcționați pentru realizarea problemelor 
primordiale de integrare europeană a republicii19.

q

12. Ce leagă sursele 13–14? Cu ce puteți completa lista valorilor, întocmită după cerințele 
sarcinii 8?

13. Cum înțelegeți sensul fotografiei 15? După părerea dvs., de ce autorul a făcut această 
fotografie și a plasat-o în rețelele sociale?

14. Cum înțelegeți ideea pusă la baza monumentului din sursa 16? În opinia dvs., acest 
monument se referă doar la societatea americană? De ce?

15. După părerea dvs., de ce este dictat și despre ce ne vorbește interesul oamenilor de 
rând față de problema valorilor europene?

Sursa  13 	 Din	relatările	mijloacelor	de	informare	în	masă,	anul	2014	

Întrebarea cititorilor: Acum mult se vorbește despre valorile europene. […].  
Vă rog să ne explicați ce include noțiunea de „valori europene” și, dacă e posibil, com-
parați-le cu cele creștine (L. Repiașkova, Chișinău).

Răspunde fostul reprezentant al Moldovei de pe lângă Consiliul Europei și ONU 
Alexei Tulbure:

17 Site-ul oficial al Președinției Republicii Moldova. — http://presedinte.md/rus. — Regim de acces: http://presedinte.
md/rus/comunicate-de-presa/nicolae-timofti-sa-aducem-valorile-europene-la-noi-acasa.

18 Incluziv — de includere, de integrare. În cazul dat este vorba despre instituțiile de învățământ general în care trebuie 
să se creeze condiţii pentru persoanele cu nevoi speciale pentru ca să aibă posibilitatea de a-şi face studiile.

19 ООН поможет развивать Молдове европейские ценности. — Отдел новостей и СМИ Радио ООН. 24/12/2012. —
Regim de acces: http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/128431/. 
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— Valorile europene sunt drepturile omului și respectarea lor nu doar prin cuvinte, 
ci şi prin fapte. Justiția independentă face parte din aceste valori. Societatea civilă, 
instituțiile democratice, inclusiv parlamentul și presa liberă care include libertatea ex-
primării și a adunărilor, la fel sunt valori europene. 

Valori sunt și dialogul politic, inclusiv între putere și opoziție, și respectarea drep-
turilor minorităților, precum și luarea în calcul a părerii minorității în procesul luării 
deciziilor, alegerile libere şi divizarea puterilor, toleranța, respectarea legilor și multe 
altele. 

A reduce Europa la o singură caracteristică, după cum în Moldova o fac astăzi 
multe persoane, este o absurditate.

Valorile creștine, la fel, sunt bine cunoscute. Nu ucide, nu fura etc. Mulți europeni, 
prin faptele sale, demonstrează că ele sunt compatibile cu valorile europene. Este im-
portant să te conduci de ele atunci când vrei să faci ceva20…

Sursa  14 	 Opinia	unui	contemporan	de	pe	rețeaua	socială	Facebook

În sistemul de valori ale civilizației de tip european un loc important o are îndepli-
nirea calificată, calitativă și la timp a lucrului. Și nu este important în ce constă ea: în 
dirijarea unui aerobuz sau în evacuarea zilnică a gunoiului. Dacă tu îți faci bine lucrul, 
ești un om respectat în societate, cu un salariu onorabil. De aceea, acolo oamenii pot 
lucra 30 de ani în calitate de chelneri și să fie fericiți21.

Sursa  15  „Diversitate	și	unitate”22. Fotografie de pe site-ul Flickr.com23

20 Аргументы и факты в Молдове. [Sursă electronică] http://aif.md. — Regim de acces: http://aif.md/
chto-vxodit-v-ponyatie-evropejskie-cennosti/.

21 Iaroslav Bondari. Înregistrare din 14 martie 2015. https://www.facebook.com/bondar.yaroslav?fref=ufi Se publică cu 
permisiunea autorului.

22 Fotografie Freireke. — Regim de acces: https://www.flickr.com/photos/frerieke/3644112373. Se publică cu permisiunea 
autorului.

23 Flickr — destinat pentru păstrarea și utilizarea în continuare de către persoane a fotografiilor digitale și a filmulețelor 
video. Este una dintre primele servicii Web 2.0. Unul dintre cele mai populare site-uri pentru plasarea fotografiilor 
printre bloggeri.
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Sursa  16  „Puzzle-urile	democrației”.	Monument	din	or.	Burlington,	statul	Vermont,	
SUA.	Sculptor	W.F.Herrick.	Anul	199024

q Discuție finală

 Ce sunt valorile și cum ele influențează societatea?

24 Fotografie de Adam Fagen. — Regim de acces: https://www.flickr.com/photos/afagen/8376740776/. Se publică cu 
permisiunea autorului.
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Termenul viață cotidiană este utilizat, în ultimul timp, foarte des, dar, cu toate 
acestea, este greu a-i da o definiție clară. Acesta include o multitudine de manifes-
tări: viața de zi cu zi, stilul de viață, munca și odihna, viața familială, tradițiile și ritu-
alurile religioase ș.a.m.d. – cu alte cuvinte, tot ce este numit viața reală a oamenilor, 
care se repetă zilnic, dar și se schimbă odată cu trecerea timpului. Studierea culturii 
vieții cotidiene ne permite să vedem viața unui om de rând, să studiem, într-un anu-
mit fel, societatea „dinăuntru”. Comparând viața de zi cu zi a oamenilor din diferite 
popoare și țări, putem observa că avem foarte multe lucruri în comun și aceasta ne 
permite să ne înțelegem mai bine unii cu alții. Totodată, stabilim și multe deosebiri, 
care ne trezesc interesul pentru cunoștințe noi, călătorii și comunicare.

 X Ce schimbări au intervenit în modul de viaţă al popoarelor din Caucazul  
de Sud în secolele XIX–XX?

 X Cum a influențat petrolul din Baku asupra vieții orășenești?

 X Ce nou a apărut în atitudinea față de femeie în Azerbaidjan la înc. sec.  
al XX-lea?

 X Cum obiectele vieții cotidiene din trecut reflectă interpătrunderea diferitor 
culturi?

 X În ce măsură și de ce se păstrează în zilele noastre cultura lipovenilor?

 X Cum și de ce s-au modificat căsătoriile între reprezentanții diferitor culturi în 
secolul XX–XXI?

 X În ce mod comerțul frontalier contribuie la stabilizarea situației din regiune?

 X Cum migrația forţei de muncă contemporană afectează societatea moldo-
venească?

 X În ce mod migraţia forței de muncă influenţează familia?

 X Ce posibilități oferă orașul contemporan unui dialog intercultural?
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 X Ce schimbări au intervenit în modul de viaţă al popoarelor  
din Caucazul de Sud în secolele XIX–XX?

Unitatea 1. Schimbări în vestimentaţia popoarelor din Caucazul  
de Sud

q

1. În ce categorii de populaţie puteți împărți oamenii, în funcție de vestimentaţia 
lor (sursa 1)? Găsiţi noi detalii apărute în hainele tradiționale ale comercianților 
musulmani de covoare.

2. Studiind sursele 2–4, presupuneţi, cum modificările vestimentaţiei tradiționale ar putea 
schimba viața oamenilor.

3. În baza sursei 4, determinaţi ce altceva, alături de vestimentaţie, poate accentua 
diferența dintre cele „două lumi” din Tbilisi.

4. În baza surselor 1–6, determinaţi cum se exprimau interferențele de vestimentaţie în 
Caucazul de Sud. Identificaţi cauzele acestor interferențe.

5. Determinaţi, în baza surselor 1–5, ce pături sociale ale populației din regiune au 
acceptat primele moda europeană și explicaţi de ce.

Sursa  1 	 Comercianţi	musulmani	de	covoare	Elizavetpol,	începutul	 
secolului	al	XX-lea1

1 Notiţele unui om plictisitor — Caucaz şi Transcaucazia în lucrările lui Ermacov D. I., partea I. — [Sursa electronică]: 
http://humus.livejournal.com/2604783.html.
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Sursa  2 	 Moda	europeană	în	Caucaz

În anul 1832, nu mai mult de patru sau cinci familii de nobili georgieni au îmbră-
cat fiicele lor în rochii după moda franceză, dându-le şi educație europeană.... După o 
schimbare a pantofilor, a urmat studierea cadrilului2 și a limbii ruse3…

Sursa  3 	 Şcoala	ruso-musulmană	pentru	fete	din	Erevan,	 
deschisă	în	anul	19024

Sursa  4 	 Vestimentaţia	populaţiei	din	Azerbaidjan	

Am un prieten de etnie tătară, care este un om inteligent şi are studii superioare. 
Soția sa, o femeie educată, a absolvit institutul cu medalie de aur. Fiica lor învață la un 
institut din Tiflis (Tbilisi). Ei locuiesc în sat, unde au şi o proprietate. Ocazional, mer-
geau la Baku sau Tbilisi pentru a se „împrospăta” într-un mediu nou. I-am întâlnit în 
Tbilisi. Fiica era îmbrăcată în stil european, îşi vizita prietenii și nu refuza să se distreze 
în locuri publice împreună cu ei. Totodată, în satul său ducea o viață închisă în harem. 
Acolo, ea se îmbrăca în costume după tradiţiile tătare și își acoperea față în prezența 
străinilor5.

2 Cadril — un dans francez în perechi, popular în Europa şi Rusia până la sfârşitul secolului al XIX-lea. 
3 Ольшевский М. Я. Воспоминания о Кавказе и Грузии / Русский вестник, 1869. — Т. 79. — № 1–2. — С. 435–435.
4 [Sursă electronică] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rus_moslem_school_in_Erevan.jpg?uselang=ru.
5 Culegere de materiale despre descrierile localităţilor şi a triburilor din Caucazul de Sud, Ediţia a 20-a, Tiflis. — 

1894. — pag. 146. 
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Sursa  5 	 Tradiţional	şi	european:	„două	lumi”	ale	oraşului	Tiflis	

În noul oraș tasakravi și lechaka6, erau rare din cauza valului de expulzări; chukha7 
pălăriile de oaie sunt, de asemenea, foarte rare.... Nobilii georgieni sau armeni... au 
asimilat repede costumul şi modul de viaţă european. Cu totul altfel era situaţia în acest 
sens în vechiul Tbilisi: tasakravi coloraţi, lechaka alb, perdele albe. Se întâlnesc chukha 
şi pălării din lână de oi, similare celor persiene, dar nu de o calitate înaltă8.

Sursa  6 	 Preluarea	tipurilor	de	vestimentaţie	la	popoarele	din	Caucazul	de	Sud

Dohoborii, totuşi, au împrumutat anumite elemente de vestimentație de la oamenii 
din Caucaz. Deseori sacoul de vară „tunică” (obligatoriu de culoare albastră, purtat 
peste cămașă) — înlocuiește caftanul caucazian9. 

Unitatea 2. Produse noi — meniu modificat

q

6. Studiaţi referinţa istorică şi sursele 7–10 şi identificaţi noi tipuri de culturi agricole în 
Caucazul de Sud. 

7. În baza referinței istorice și a surselor 7–10, determinaţi păturile sociale care se 
ocupau de răspândirea noilor culturilor agricole. Argumentați răspunsul.

8. În baza referinței istorice și a surselor 6–9, explicaţi ce tipuri de mâncare au apărut 
în meniul populației locale și a coloniștilor. Cum credeți, ce loc ocupă noile feluri de 
mâncare în meniul populației locale?

¡¡ Referinţă istorică

În prima jumătate a secolului al XIX-lea, în legătură cu mutarea din Caucazul de 
Sud a unui număr mare de locuitori ruși, a devenit mai proeminent schimbul economic şi 
interferenţa culturilor. Popoarele din Caucazul de Sud au preluat de la țăranii ruși mijloa-
cele de producție, tehnici îmbunătățite și tehnologii, cultivau noi culturi agricole (cartofi, 
varză, morcovi, floarea-soarelui etc.). În consecință, a crescut suprafața culturilor agri-
cole, a crescut productivitatea muncii și randamentul culturilor.

La invitația guvernului țarist, în anii‚ 40 ai secolului al XIX-lea, pe coasta Mării 
Negre din Caucaz au fost restabiliți cu traiul cultivatorii de ceai din China.

6 Tasakravi și lechaka — detalii ale pălăriilor femeilor georgiene. 
7 Chukha — îmbrăcăminte bărbătească din pânză.
8 Ольшевский М. Я. Кавказ с 1841 по 1866 г. / Военный сборник, 1894. — Т. 82. — С. 87.
9 Вермишев Х. А. Земледелие у государственных крестьян Закавказского края / 1888. — С. 220–221.
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Sursa  7 	 Mărturiile	unui	călător

 Profesorii locali sunt implicați în cultivarea cartofilor. Și svanii10 au adoptat această 
inițiativă bună a profesorilor. 

Soldații ruși se ocupau de grădinărit în Becho. Legumele din grădinile din Svaneti 
sunt atractive: castraveți, ceapă, varză, cartofi.

De plantarea verzei și a cartofilor se ocupau soldații. Aici era păstrată o formă 
simplificată de regulament faţă de soldaţii care aveau mari grădini de varză, cartofi și 
alte legume. De la ei svanii au învăţat să planteze legumele și să le pregătească pentru 
alimentaţie11. 

Sursa  8 	 Schimbările	în	legumicultură

Cartoful, deși avea un procent mic faţă de alte produse de panificație (2,12%), 
devenea tot mai atractiv pentru populația autohtonă, înregistrând o creștere în ceea ce 
privește cultivarea lui (12,42%). Era cultivat preponderent de coloniştii din Rusia, de 
la care a fost preluat de armeni şi, mai puţin, de tătari12.

De legumicultură se ocupau în special tătarii, armenii aveau, de asemenea, grădini 
de legume, dar mai mici și doar rareori închiriau terenuri în grădina Sardarsk. Atât unii, 
cât şi alţii aveau o atitudine grijulie faţă de grădinărit, deoarece verdeţurile (menta, 
myarza, tarhon, reyhan) și legumele în această regiune, de fapt ca şi peste tot la sud, 
alcătuiau o parte însemnată şi necesară în alimentaţia populaţiei. Nu era neglijată și o 
serie de plante de câmp, care erau utilizate în cantități mici sau aproape nu erau cunos-
cute coloniştilor ruşi13.

Sursa  9 	 Un	grup	de	lucrători	la	
colectarea	ceaiului.	Plantaţii	 
de	ceai	în	raionul	Batumi14 

10 Locuitorii din Svaneti — zonă istorică din nord-vestul Georgiei moderne.
11 Ткешелашвили И. С. Сванетия: поездка по Сванетии в 1900 и 1903 годах и краткий этнографический очерк/

Типография И. Н. Кушнерева и К°, 1905. — С.13. 
12 Сборник материалов, для описания местностей и племен Кавказа. Выпуск 25. Тифлис 898 год. С.115.
13 А. Д. Ерицов „Экономический быт государственных крестьян Казахского уезда / Т. 2, Выпуск 3. 1886. — С. 152. 
14 Fotografie de D. Procudin-Gorschi. [Sursă electronică] Wikimedia. Regim de acces: http://upload.wikimedia.org/

wikipedia/commons/a/a3/Group_of_workers_harvesting_tea_Chakva_Prokudin-Gorsky.jpg.
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Sursa  10 	 Pastele	făinoase	—	un	produs	european	de	prestigiu

Fiecare participant la un prânz era servit cu shoti15, proaspete, pe masă se punea 
o sticlă de vin. Cina începea cu bozbash sau chikhirtma16. La sfârșitul cinei, oaspeții 
de onoare erau serviţi cu paste, care se considerau o raritate. Seara se servea ceaiul cu 
zahăr17. 

Unitatea 3. Transformări ale locuinţelor

q

9. În baza surselor 11–16, determinaţi cum se modifica locuința popoarelor indigene din 
Caucazul de Sud sub influența culturii europene.

10. Ce elemente noi în amenajarea locuinţelor erau folosite în viața de zi cu zi a 
oamenilor din regiune?

Sursa  11 	 Elemente	noi	în	locuințele	indigene	

În ultimii ani Mtskheta18, Saclay19, precum și alte oraşe progresau mult. Cea mai 
importantă schimbare a locuinţelor a început demult şi consta în faptul că dispozitivul 
în formă de gaură din mijlocul acoperișului nu mai era destinat pentru ieşirea fumu-
lui de la rugul aprins în interior, ci era instalată o fereastră cu ramă şi sticlă pentru a 
pătrunde lumina şi aerul. Pentru a aprinde focul, era folosit șemineul cu ţevi prin care 
ieşea fumul, iar pentru a se încălzi iarna, în ultimele decenii au intrat în uz sobele mici 
de fier. Una din schimbările recente ale locuințelor din Mtskheta şi Saclay consta în 
includerea unor construcţii auxiliare cu caracter european lângă unele cabane20. 

Sursa  12 	 Șemineurile	înlocuiesc	sobele	tradiționale	

În Kakheti21 șemineurile (căminele) erau instalate în case încă în anii 1830, dar în 
viaţa cotidiană familiile obișnuiau să folosească cuptoarele. Același lucru a fost observat 
în anii 1880, atunci când, deşi era prezent un șemineu, focul era aprins în vatră unui cup-
tor de lut, clădit pe podeau de lemn. În Imereti, Guria și Samegrelo22 la sfârșitul secolului 
al XIX-lea o gospodărie țărănească avea, de obicei, două case — una de tip vechi de 
construcție tradițională, fără ferestre, cu două uși și cuptor deschis, iar cealaltă, o casă de 

15 Şhoti — pâine tradiţională georgiană.
16 Bozbash și chikhirtma — preparate tradiționale din carne a populației de pe teritoriile Azerbaidjanului modern și 

Georgia. 
17 Зиссерман А. Л. Двадцать пять лет за Кавказом (1842–1867) / Типография А. С. Суворина, 1879. — С. 226.
18 Mtsketa — oraş pe teritoriul Georgiei contemporane. 
19 Saclay — oraş pe teritoriul Georgiei contemporane.
20 Пантюхов И. И. О пещерных и позднейших жилищах на Кавказе/ Типография М.Д. Ротинианца. 1896, — С. 84–85.
21 Regiune istorică în Georgia.
22 Regiune istorică în Georgia.
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tip nou — cu șemineu, ferestre etc. Cu toate acestea, întreaga viață a familiei avea loc în 
casa veche, în timp ce casa nouă era destinată în primul rând pentru oaspeți.

În Imereti, în prima jumătate a secolului al XIX-lea în viața cotidiană pătrundea trep-
tat „masa mare” de tip european, care era considerată un element de prestigiu al caselor 
noi. Încă din vechime cei mai respectaţi oaspeţi erau invitaţi la această masă23. 

Sursa  13 		Cuptor	rusesc24

Sursa  14 

În anii 1880 în regiunea Akhalkalaki, în localitățile armenești erau răspândite ca-
sele simple şi mai ieftine de construit ale duhoborilor ruşi. În unele sate, în casele de tip 
local, au fost instalate cuptoare ruseşti25. 

23 Волкова Н. Г., Джавахишвили Г. Н. Бытовая культура Грузии XIX–XX веков: традиции и инновации. Академия 
Наук СССР/ Издательство „Наука”. Институт этнографии имени Н. Н.Миклухо-Маклая. 1982. — С.211.

24 Muzeul locuinţelor din lemn „Vitoslavliţi” din Novgorod. Foto Dgek Briton. — Regim de acces: https://www.flickr.
com/photos/25270435@N03/7988482335/in/photolist- /.

25 Вермишев Х. А. Земледелие у государственных крестьян Закавказского края / 1888. — С. 40.
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Sursa  15 	 Interiorul	unei	sacle	(locuinţe)	georgiene26

Sursa  16 	 Hotelul	modern	„Lumea	nouă”	în	localitatea	Petropavlovsk	(acum	Mugani,	
Azerbaidjan).	Foto S. M. Procudin-Gorscki, anul 191527

26 Muzeul etnografic din Tbilisi, Fotografie de Rita Billaert.
27 Biblioteca Congresului american. [Sursă electronică] http://www.loc.gov. — Regim de acces: http://www.loc.gov/

pictures/collection/prok/item/prk2000001180/. 



274    

VIAȚA COTIDIANĂ ȘI FAMILIA

Unitatea 4. Progresul tehnico-științific la sfârşitul secolului al XIX-lea 
şi cultura de consum a popoarelor din Caucazul de Sud

q

11. Studiaţi sursele 17–20 şi determinaţi ce schimbări au avut loc în viața popoarelor din 
Caucazul de Sud în a doua jumătate a secolului al XIX-lea — începutul secolului al 
XX-lea, datorită progresului tehnico-științific.

12. Cum ar putea afecta aceste modificări viața de zi cu zi a oamenilor?
13. În baza surselor 17–20, explicaţi cum progresul tehnico-științific ar putea afecta 

relațiile interculturale?

Sursa  17 	 Dintr-un	articol	publicat	în	ziarul	„Kaspii”	în	anul	1885	 
despre	tehnica	agricolă	modernă	

Sătenii se uitau cu mirare la aparatele pe care nu le-au mai văzut, care erau aduse 
împachetate de la Elisavetpol. În cele ¼ de oră putea să zdrobească/macine 100 de 
snopi. Maşina de măcinat i-a fascinat pe săteni, ei o priveau ca pe un miracol. Apoi am 
început testarea altor maşini (veyalka), după care toţi rămâneau satisfăcuţi și în cele 
din urmă toţi se orientau spre maşini, zdrobitoare de struguri şi instalații de stoarcere 
a sucului. Aceste mașini lucrau foarte bine, astfel, încât era o mirare pentru armenii, 
arendaşi de plantații de vii şi livezi...

O schimbare a modului tradițional de treierat și necesitatea de tăiat paiele a fost 
inițiată de imigranții ruși care tot mai des renunţau la tehnologiile tradiţionale locale și 
împrumutau de la fermierii din Azerbaidjan table de treierat — „kam”28…

Sursa  18 	 Traficul	de	pasageri	a	căii	ferate	transcaucaziene	în	189229

Numărul de pasageri transportați cu plată 1222743 de oameni

Kilometrajul mediu, parcurs de pasagerii plătitori 87 de км

Veniturile totale din transportul de pasageri 1323163 de ruble

Sursa  19 	 Instrucțiuni	de	serviciu	pentru	femeile	de	la	poştă	 
şi	departamentul	de	telegraf	

La birourile poștale și telegrafice pot fi acceptate doar fete și văduve cu vârsta cu-
prinsă între 18 şi 30 de ani. Era necesar să aibă un curs de gimnaziu a şcolii generale 
sau eparhiale. Fetele și văduvele recrutate aveau voie să rămână în serviciu și după 
căsătorie, dar numai dacă erau căsătorite cu funcționarii din serviciul din aceleași oficii 

28 Citat după: Гасан-бек Зардаби. Избранные статьи и письма. Баку, 1962. — С.73.
29 După materialele F. A. Brockhaus, I. A. Efron. Dicţionar enciclopedic. 
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poștale și telegrafice. Femeile trebuiau să fie îmbrăcate în rochii modeste, de culori 
închise, de dorit, în stil de uniformă30.

Sursa  20 	 Cinematografia	în	Baku

Una dintre primele mențiuni despre demonstraţiile filmelor se atestă în noiem-
brie 1889 în Baku, când a sosit celebrul fizician-inginer K. O. Krause, cu scopul 
de a familiariza publicul din Baku cu performanţele sale artistice, printre care era 
Prăbușirea trenului imperial din 17 octombrie 1888, precum şi vederi de la expoziţi-
ile din Paris și Tiflis.

Deja în anul 1896, locuitorii din Baku au început să cunoască mai bine noua re-
alizare tehnică — cinematograful. La început, filmul era prezentat în teatre, apoi în 
cluburile existente din Baku și tocmai mai târziu au început să apară teatre speciale 
şi săli de cinema31. 

q Discuție finală

 Prin ce se deosebeau cele „două lumi” — tradițională și modernă — la popoarele din 
Caucazul de Sud?

30 [Sursă electronică] Oraşul nostru Baku. Istoria oraşului Baku şi a locuitorilor săi. — Regim de acces: http://www.
ourbaku.com/index.php5/Почта_-_Телеграф_-_Телефон_(Баку).

31 Колтунов С. П. Бакинские кинотеатры. Кинематограф в Баку. [Sursă electronică] Наш Баку. История Баку и ба-
кинцев. — Regim de acces: http://www.ourbaku.com/index.php5/Бакинские_кинотеатры._Кинематограф_в_Баку.



276    

Petrolul	din	Baku	și	cultura

 X Cum a influențat petrolul din Baku  
asupra vieții orășenești?

q

1. Cum credeți, ce legătură poate exista între petrol și cultura cotidiană?

Unitatea 1. Apariția internaționalismului în Baku

q

2. Observați, conform sursei 1, dinamica creșterii populației orașului Baku. Când a 
început creșterea vertiginoasă a orașului Baku?

3. În baza documentelor istorice și a sursei 2, stabiliți cauzele acestui fenomen.

Sursa  1 	 Populația	orașului	Baku	în	a	doua	jumătate	a	secolului	al	XIX-lea	—	
începutul	secolului	XX.	(mii	de	oameni)1

1 Conform surselor: Йорг Баберовски. Цивилизаторская миссия и национализм в Закавказье: 1828–1914 гг. // Но-
вая имперская история постсоветского пространства / Redactare de И. Герасимова,. — Казань: New Imperial 
History, 2004. — С. 322.
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¡¡ Referinţă istorică 

Despre zăcămintele bogate de petrol pe teritoriul actualului Azerbaidjan se știe de 
mult timp. În Evul Mediu pe acest teritoriu petrolul era extras în cantități mari, mai ales 
pe peninsula Apșeron. Atunci, petrolul era folosit pentru iluminarea caselor și tratamentul 
unor boli de piele.

Sursa  2 	 Dezvoltarea	industriei	petroliere	în	a	doua	jumătate	a	secolului	al	XIX-lea

După inventarea lămpii cu gaz, în anul 1853, cererea de petrol a crescut conside-
rabil. Începând cu anii `60 ai secolului XIX, întreprinderile industriale din Rusia încep 
a folosi petrolul în cantități industriale. În consecință, a crescut necesitatea produselor 
petroliere și chiar însăși extragerea petrolului. 

Creșterea necesității de produse petroliere a determinat constituirea în Baku a in-
dustriei de prelucrare a petrolului. Inițial, a început să fie extras petrol. În 1859, în 
Baku, industriașii ruși Kokorev și Gubonin au construit o mare uzină de prelucrare a 
produselor petroliere. 

Funcționarea acestei uzine i-a determinat pe alți producători străini să înceapă acti-
vitatea în acest domeniu. „Societatea Fraților Nobel în Industria Petrolieră”, întemeiată 
în anul 1879, deținea întâietatea în extragerea și prelucrarea petrolului în Baku, a creat 
propria rețea de transport și de comercializare a petrolului, în componența căreia intrau 
conducte de petrol, tancuri petroliere, vagoane-cisterne și baze petroliere cu debarca-
dere și ramificații ale căii ferate.

La sfârșitul secolului XIX, în industria extragerii petrolului au fost admiși in-
dustriași din alte țări, inclusiv Rothschild și Rockefeller. În acest fel, în 1886 familia 
Rothschild a inaugurat „Societatea industriei petroliere și de comerț”. În Batumi au 
fost construite rezervoare de țiței și au fost organizate piețe de desfacere2.

q

4. În baza surselor 1 și 3, stabiliți modificările care s-au produs în componența populației 
orașului Baku la răscrucea secolelor ХІХ–XX.

5. Folosind sursele 2 și 4, presupuneți de ce au fost determinate modificările în 
componența etnică a orașului Baku. 

6. În baza surselor 2, 4, 5 și 8, încercați să stabiliți cine făcea parte din noțiunea „alte”  
a sursei 3.

7. Cu ajutorul referinţei istorice din unitatea 2 și din sursa 5, explicați de ce anumite 
sectoare ale orașului Baku au fost populate de grupurile etnice indicate. 

2 Махмудлу Я. М. Специальный выпуск журнала „Абитуриент” // История. Баку, 2010. — С. 340–341.
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Sursa  3 		 Componența	etnică	a	populației	orașului	Baku	 
la	sfârșitul	secolului	al	ХІХ-lea	—	începutul	secolului	ХХ3

Sursa  4 		 Din	amintirile	administratorului	principal	al	„Societății	Fraților	Nobel”	
Gustave	Ternude	despre	Baku

În calitate de loc al concentrării comerțului, Baku atrage cele mai diferite po-
poare… Toți țin la etnia lor și, se pare, chiar se mândresc cu aceasta, îi mulțumesc lui 
Dumnezeu că s-au născut anume în seminția din care fac parte, fie că sunt armeni, perși, 
tătari4, georgieni, cerchezi, ceceni, lezghini, ossetini, turkmeni, arabi, negri […], turci, 
greci, italieni, francezi, români, nemți, evrei, englezi, americani, elvețieni, danezi, sue-
dezi sau finlandezi. Compania este foarte eterogenă, dar, cu toate acestea, noi trăim în 
prietenie și bună înțelegere. În acel timp, prea puține erau ținuturile din Rusia în care 
domina o astfel de atmosferă de prietenie5.

Sursa  5 	 Popularea	orașului	cu	grupuri	etnice

Musulmanii locuiau în centrul istoric, care înconjura cetatea hanului, și în partea 
de vest a orașului. În zona industrială locuiau rușii, armenii locuiau în partea de nord a 
orașului. Când a fost construit noul centru al orașului, a apărut o populație mixtă6.

3 Йорг Баберовски. Цивилизаторская миссия и национализм в Закавказье: 1828–1914 гг. // Новая имперская 
история постсоветского пространства / Redactat de И. Герасимова. — Казань: New Imperial History, 2004. — 
С. 322; Современный Азербайджан // Новый Восток. 1926. № 4. — С. 174.

4 Așa era numită pe atunci populația turcică a orașului.
5 Осбринк Б. Империя Нобелей / Б. Осбринк, Москва, 2003, — С. 79.
6 Йорг Баберовски. Цивилизаторская миссия и национализм в Закавказье: 1828–1914 гг. // Новая имперская исто-

рия постсоветского пространства / Под ред. И. Герасимова,. — Казань: New Imperial History, 2004. — С. 322.
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Unitatea 2. Modificările în imaginea și traiul orașului Baku

q

8. Găsiți, cu ajutorul informației istorice din unitatea 2, în sursa 6 sectorul industrial.  
De ce construcția noilor sectoare era considerată „un pas înainte”?

9. În baza sursei 10, descrieți viața populației bogate din orașul Baku. 

¡¡ Referinţă istorică 

Orașul Baku a apărut pe povârnișul de sud al platoului Baku, în zona semi-deșertului 
cu climă aridă și toridă, cu vânturi caracteristice doar pentru peninsula Apșeron. Geograful 
arab din secolul XV Abd ar-Rașid al-Bakuvi, scrie despre lipsa de apă în oraș și despre 
nefertilitatea împrejurimilor lui. Deși oamenii trăiau aici din Epoca de Bronz, Baku era 
un oraș mic, populația lui, în secolul XVIII, nu depășea cifra de 5–7 mii de oameni, iar la 
mijlocul secolului XIX constituia cifra de 7,4 mii de locuitori.

Doar peste câțiva ani după ce sectoarele petroliere au început a deveni obiecte de liber 
comerț, Baku a fost împânzit de fabrici și orașul a început să se dezvolte în contul înghi-
țirii treptate a așezămintelor sătești din preajmă. În 1876 a apărut un nou sector industrial, 
Orașul Negru. Pentru acest oraș, a fost elaborat special și aprobat un proiect. Curând, 
orașul în creștere s-a extins atât de mult, încât a apărut un alt sector industrial — Orașul 
Alb. Proiectarea noilor sectoare ale orașului, comparativ cu construcțiile labirintice ale 
părții feudale a orașului, era un considerabil pas înainte. În acele timpuri, nu exista vreo 
construcție similară în orașele Orientului Apropiat.

Sursa  6  
Proiectul	
orașului	
Baku.	

Începutul	
anilor	18907

Sursa  7 	 Noua	arhitectură

Numeroasele construcții de dimensiuni mari din partea centrală a orașului, care 
aparțineau elitei producătorilor de petrol și comercianților, trebuiau nu numai să aducă 
venit, dar și să servească drept un anumit fel de publicitate pentru proprietarii lor. 
Printre construcțiile modeste, cu puține etaje, se evidențiau casele private și băncile 

7 Баку в начале 1890-х годов. — [Sursă electronică] ЖЖ. — Regim de acces: http://j0nka.livejournal.com/.
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impunătoare, deseori voit pretențioase. Arhitectura lor era un amestec bizar de diferite 
stiluri, conferindu-i orașului aspect eclectic. Satisfăcând doleanțele clienților, care erau 
ahtiați după dimensiuni mari, aspectul sofisticat al clădirilor ce le aparțineau, dorind să 
releve bunăstarea și valoarea lor socială, arhitecții […] proiectau și construiau, imitând 
cele mai diverse (europene — nota redactorului) stiluri8…

Sursa   8   Gara	din	Tiflis	
și	tramvaiul	cu	cai.	Baku,	
începutul	secolului	XX9

Sursa   9 		Vila	Petrolea.	 
Imagine	de	la	sfârșitul	
secolului	ХІХ	—	
începutul	secolului	ХХ	

Sursa  10 		Viața	elitei	din	industria	petrolului	în	Baku

…În scopul atragerii, pentru a locui în sectorul dat10 a personalului administrativ-teh-
nic al companiei fraților Nobel (inclusiv a celui invitat din Finlanda, Suedia, Norvegia și 
Germania), aici a fost construit un orășel, în care au fost create cele mai bune condiții de 
trai. Noua localitate11 era amplasată la granița de est a Orașului Negru, lângă localitatea 
Kișla. Pe teritoriul localității au fost construite case pentru angajați, școli, un teatru, un 

8 Л. Бретаницкий. Баку. Ленинград-Москва, 1970. — С. 41.
9 История железных дорог. [Sursă electronică] ЖЖ. — Regim de acces: http://elmaral.livejournal.com/8820.html; 

http://ic.pics.livejournal.com/elmaral/31583488/19875/19875_original.jpg.
10 Suburbiile de est ale orașului Baku — zona industrială.
11 Așa-numitul orășel Vila Petrolea.
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spital și reședința de familie a fraților Nobel în Baku, în anul 1884. …Din Petersburg, au 
fost aduse sculpturi pentru parc, opere de pictură, cărți pentru bibliotecă. Încăperile erau 
împodobite cu covoare scumpe, țesute de meșteri azeri și perși12. 

…Locatarii „Vilei Petrolea” organizau frecvent petreceri, baluri în parc, la care 
erau invitați numeroși oaspeți din oraș. Cânta muzica, ardeau felinare mici multicolore, 
atârnate pe copaci, erau lansate focuri de artificii și se ofereau bucate. …Se amintea și 
de pomul vesel de Crăciun, împodobit tradițional la această vilă13.

Aceste edificii au contribuit la răspândirea în Azerbaidjan a arhitecturii moderne, iniți-
atorii căreia au fost autorii lor, în mare parte discipolii școlilor de arhitectură din Moscova 
și Petersburg14.

q

10. Identificați în sursa 11 frazele care caracterizează condițiile de viață din Orașul Negru.
11. Cum credeți, de ce la Congresul proprietarilor de întreprinderi petroliere au fost 

discutate acțiunile necesare a fi întreprinse pentru „ameliorarea condițiilor de trai 
ale slujbașilor și muncitorilor care activau la întreprinderile petroliere din Baku”? 
(sursa 11). Presupuneți ce ar fi putut urma după examinarea acestei probleme.

12. Numiți, conform surselor 8 și 12, mijloacele noi de transport care au apărut în oraș.
13. Comparați, după sursele 10–11 viața muncitorilor și viața proprietarilor de întreprinderi 

petroliere.
14. Identificați, conform surselor 6–10, 12–13, elementele de civilizație occidentală care 

au apărut în Baku la începutul secolului ХХ. Presupuneți cum au putut acestea 
modifica viața orășenilor. 

Sursa  11 	Viața	muncitorilor	în	Orașul	Negru	

În memoria lui M. Gorki, întreprinderile de prelucrare petrolieră din Baku au rămas 
ca „un tablou genial al iadului… În mijlocul haosului de sonde de țiței, se înghesuiau 
cazărmile muncitorilor, lungi, scunde, lipite de pământ, construite la repezeală din pie-
tre necioplite de culoare cenușie și roșie, foarte asemănătoare cu locuințele oamenilor 
preistorici… Era îngrozitor să vezi copiii semidezbrăcați, să privești cum frământau cu 
picioarele mâzga verde din băltoace, în grupuri de câte trei-cinci, ședeau triști la intrare în 
locuințe, înghesuindu-se unul în altul, se jucau pe acoperișurile plate cu bucăți de metal. 
„Ca și toți ceilalți din jur, și copiii erau murdari de petrol, fețele lor mânjite, ițindu-se de 
peste tot, aminteau despre trista poveste a copiilor luați în prizonierat de frații canibali…”

...În rapoartele din acele timpuri deseori se menționa că în cazărmile construite de 
proprietarii întreprinderilor de prelucrare a petrolului unui om îi revine mai puțin de un 
stânjen pătrat (9,7 metri pătrați — nota redactorului) de aer, „este uimitor că oamenii 
pot trăi în astfel de condiții”, că poluarea solului în sectorul unde se află întreprinderile 
de prelucrare a petrolului este „cu mult mai înaltă decât poluarea în cimitire” ș.a.m.d. 

12 Мир-Бабаев М. Ф. Краткая история Азербайджанской нефти. Баку, Азернешр-2007. — 288 c.
13 Игорь Абросимов. Частная жизнь бакинской семьи на фоне событий далекого прошлого. [Sursă electronică] http://

www.bakupages.com. — Regim de acces: http://www.bakupages.com/blg-list.php?id=51646&usp_id=0&cmm_id=276.
14 Л. Бретаницкий. Баку. Ленинград-Москва, 1970. — С. 43.



282    

VIAȚA COTIDIANĂ ȘI FAMILIA

282    

În anul 1899, la congresul proprietarilor întreprinderilor de prelucrare a petrolului 
au fost discutate măsurile necesare a fi întreprinse pentru „ameliorarea condițiilor de 
trai ale slujbașilor și muncitorilor care activau la întreprinderile petroliere din Baku”. 
La baza raportului au fost luate materialele care prezentau starea medico-sanitară a în-
căperilor, în care locuia aproximativ o pătrime din populația întregului raion Balahan-
Sabuncin. S-a stabilit că încăperi care ar fi putut primi calificativul „satisfăcătoare în 
înțelesul deplin al acestui cuvânt” nu există deloc. Majoritatea încăperilor nu rezistă 
nici celei mai mici critici!”15.

Sursa  12 	 Noul	transport	în	Baku

Principalul mijloc de transport orășenesc în comun rămâne a fi calea ferată cu 
cai... Pe străzi, merg faetoane și cai de povară. Cetățeanul Statelor Unite de Nord ale 
Americii Iosif de Vitt, care locuia în oraș, a primit concesiunea să amenajeze un traseu 
automobilistic între Baku și Balahan-Sabuncin. Acum, omnibusele pentru 12 oameni 
vor pleca de la parcul Molokan și de la Piața Petrovskaya16.

Sursa    12а 				Magazin	pentru	muncitori	și	slujbași	în	Orașul	Negru.	Începutul	secolului	XX17

15 Л. Бретаницкий. Баку. Ленинград-Москва, 1970. С. 40.
16 Тамара Гумбатова. Баку в начале ХХ века [Sursă electronică] http://www.proza.ru. Regim de acces: http://www.

proza.ru/2012/09/21/550.
17 Национальный Музей истории Азербайджана. Книга-альбом. Гаджи-Зейналабдин Тагиев. Баку. 2010. С.53.
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Unitatea 3. Viața culturală a orașului Baku 

q

15. Ce contribuție au adus slujbașii din „Societatea Fraților Nobel” în dezvoltarea culturii 
Azerbaidjanului? (sursa 13)?

16. Pentru ce jertfeau bani mecenații? (sursele 14–19)
17. În baza surselor 14–20, enumerați regiunile asupra vieții culturale a cărora a influențat 

activitatea lucrătorii din industria de extracție a petrolului din Baku? 

Sursa  13 		Un	autor	contemporan	despre	activitățile	culturale	la	Vila	Petrolea	

La 15 februarie 1897, la Vila Petrolea au fost organizate lecturi populare, cu o 
secțiune muzicală. Mai devreme decât cu trei luni în urmă, doamna Lampe a anunțat 
despre crearea unui cor popular de amatori. Și-au exprimat dorința de a cânta în acest 
cor mai mult de 60 de oameni — slujbași și muncitori ai Societății. Majoritatea dintre 
aceștia nu aveau cunoștințe nici în domeniul muzicii, nici în cel al notelor, dar grație 
capacităților înnăscute, interesului pentru muzică și responsabilității, rezultatul s-a do-
vedit a fi surprinzător de bun. Concertul de amatori le-a produs plăcere spectatorilor. 
Le-a plăcut lectura cu tablouri vii.

 La 31 octombrie 1893, în clubul Vila Petrolea au avut loc primele lecturi, care, 
atâta timp cât s-au desfășurat, au îndreptățit calificativul „Populare”. Doritorii de a 
participa la aceste lecturi erau transportați gratis tur-retur pe șalupa cu aburi „Baku” de 
pe cheiul Petrovski și erau debarcați la Vila Petrolea. Erau circa 400 de muncitori de la 
uzină. Înainte de a începe lecturile, protoiereul Yunițki a oficiat un Te Deum, după care 
amatorii au citit „Iarmarocul de la Sorocinsk” de Gogol. Entuziastul acestei activități 
a fost А. А. Lampe, soția slujbașului I. F. Lampe de la „Societatea Fraților Nobel”. La 
următoarele lecturi, care au avut loc la 14 noiembrie, nu au mai fost admiși copiii care 
aveau mai puțin de 10 ani și femeile cu copii sugari18.

La 20 februarie, tutoarea școlii din Orașul Negru a „Societății Fraților Nobel” 
A. A. Lampe a organizat primul spectacol popular gratis, în care au participat meseri-
așii, muncitorii și slujbașii de la întreprindere. Această distracție utilă și plăcută a avut 
o mare importanță pentru popor, care, „în afară de cârciumi și spelunci nu știu despre 
nimic.” Sala de adunări a „Societății Fraților Nobel”, cu o capacitate de 400-500 de 
oameni, de data aceasta a strâns 800 de persoane19.

Sursa  14 		Dezvoltarea	mecenatului	

Milioanele care i-au adus lui G. Z. Taghiev petrolul din Baku nu l-au făcut arogant 
și dur. Din contra, o mare parte din venitul pe care i-l aducea businessul din Baku a 
direcționat-o spre progresul orașului Baku și instruirea poporului drag. 

18 Т. Гумбатова 2. Villa Petrolea-памятник добрым делам семьи Нобель. [Sursă electronică] http://www.proza.ru. — 
Regim de acces: http://www.proza.ru/2012/04/24/758.

19 Т. Гумбатова. Баку в начале ХХ века. [Sursă electronică] http://www.proza.ru. — Regim de acces: http://www.proza.
ru/2012/09/21/550.
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Este inestimabilă contribuția lui Gadji Zeinalabdin Taghiev în amenajarea și pro-
gresul orașului natal. Construcția teatrului, a băncii, a birjei, a căii ferate, serviciul de 
pompieri, construirea renumitului „Pasaj Taghiev”, a morii, inaugurarea tramvaiului cu 
cai, instalarea apeductului, înălțarea moscheilor nu numai în Baku, dar și în Petersburg, 
Daghestan, Iran, deschiderea gimnaziului de fete, publicarea ziarelor și a lucrărilor 
elaborare de intelectuali, finanțarea studiilor studenților nevoiași peste hotare, spon-
sorizarea artiștilor — toate acestea și multe alte activități nobile îi aparțin lui Gadji 
Zeinalabdin Taghievу20.

Sursa  15 	 Despre	o	nouă	instituție	de	învățământ

În anul 1896 Taghiev a hotărât să deschidă prima instituție de învățământ pen-
tru fete din Azerbaidjan. În același an, a primit un lot de pământ, pe care arhitec-
tul I. V. Goslavski a construit edificiul școlii (în prezent, Fondul de Manuscrise al 
Academiei de Științe a Republicii Azerbaidjan). Taghiev a fost nevoit să depună 
mari eforturi și o insistență uimitoare pentru a depăși dificultățile în inaugurarea 
acestei școli.

În sfârșit, în anul 1901 a fost inaugurată școala ruso-musulmană pentru femei, 
întreținută totalmente de Taghiev. Pentru activitate socială fructuoasă în domeniul 
educației, acesta a fost desemnat, în august 1880, în calitate de epitrop de onoare al 
gimnaziului de fete Mariinsk din Baku, iar în aprilie 1897 a devenit epitrop de onoare 
al școlii inferioare tehnice, în aprilie 1901 a devenit epitrop de onoare al școlii de fete 
ruso-musulmane în numele Împărătesei Alexandra Fiodorovna21.

Sursa  16 	 Activitatea	filantropică	a	familiei	Zubalov

Constantin Yakovlevici Zubalov ducea un trai modest, până când, în anul 1872,  
a devenit proprietarul unui teren de pământ pe Bibi Eibat (sector în Baku), unde, în 
scurt timp, a fost găsit un masiv filon petrolifer. Din anul 1889, firma lui C.Y. Zubalov 
a început să extragă de aici petrol și bogăția familiei Zubalov a început să crească 
vertiginos.

 Toate generațiile din familia Zubalov au fost catolice, toți oamenii din această 
familie erau credincioși. Întreaga lor viață, Zubalovii au construit, reparat, restaurat și 
dotat biserici, au acordat ajutor mănăstirilor, slujitorilor bisericilor și mănăstirilor pe 
teritoriul Rusiei și peste hotarele ei. În anul 1870, cu contribuția familiei Zubalov, la 
Tbilisi a fost construită biserica catolică Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Construcția a 
decurs sub diriguirea neîntreruptă a lui C. Zubașvili.22

La Lourdes (Franța), în anul 1897, cu mijloacele familiei Zubalov a fost construită 
„Capela Tristeții”, un edificiu solid, cu două niveluri, cu două coloane pe ambele părți 

20 Алиева Ругия. Памяти великого мецената.// Зеркало. — 2010. — 29 января. — С.7.
21 Ибрагимов М. Дж. Предпринимательская деятельность Г. З. Тагиева. — Баку, Азернешр,1990.— С. 58–59.
22 Constantin Zubalaşvili (1828–1901) — alias Zubalov – tatăl fraţilor Levan, Stepan, Piotr şi Iacov Zubalov.
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de la intrarea centrală. Al doilea nivel are șase ferestre-vitralii și îl încununează o cu-
polă înaltă cu o cruce, pe care este fixată o răstignire în relief23.

Sursa  17 	 Activitatea	filantropică	a	lui	Shamsi	Asadullaev	 
și	Aga	Yusif	Dadașev	

Shamsi Asadullaev a fost unul dintre magnații petrolieri din Azerbaidjan de la în-
ceputul secolului XX. Numele lui întotdeauna se pronunța în același context cu numele 
fraților Nobel. A fost primul proprietar al întreprinderii de prelucrare a petrolului care a 
folosit navele cu abur pentru transportarea petrolului în Rusia. Concomitent cu propri-
etatea din Baku, a construit o clădire măreață în Petersburg, pe malul Nevei, alături de 
Palatul de Iarnă. La Moscova, pentru soția sa Maria, a cumpărat o moșie somptuoasă, 
cu piscină și oranjerie. Totodată, acesta se ocupa serios și de activitățile filantropice.  
A dăruit unul din conacele sale moșierești centrului cultural musulman (Casa Tătar). 

Aga Yusif Dadașev a fost un milionar azer, filantrop. Suma principală a venitului, 
primită din comerțul naval, a fost cheltuită pentru iluminarea poporului (Seminarul 
Pedagogic din Gori și „Școala de femei”). Cheltuind o sumă enormă de bani pentru 
construirea conductei de petrol Baku-Batumi, a Dumei din Baku, Dadașev, de aseme-
nea, a finanțat călătoriile lui M. Gorki, D. I. Mendeleev, a specialistului în domeniul 
geologiei petroliere I. M. Gubkin la Baku. Participând activ în păstrarea, protejarea 
monumentelor culturii materiale a Azerbaidjanului, Dadașev a restaurat moscheea 
Bibiheibet, i-a dăruit moscheii din Moscova, construită de emirul din Buhara, un can-
delabru cu patruzeci de lămpi și covoare scumpe24.

Sursa  18 	 Din	amintirile	unei	locuitoare	din	Baku	despre	mama	și	mătușa	sa	

…Odată, Khadidja25 a observat un anunț despre faptul că proprietarul de întreprin-
deri petroliere, milionarul și mecenatul Z. Taghiev, invita la lucru la școala de fete care 
îi aparținea femei cu studii de religie musulmană. Khadidja, educată după principiile 
iluminismului și umanismului, face alegerea decisivă: se transferă cu traiul în Baku și 
devine profesoară la școala lui Taghiev. De acum înainte, viața ei va fi strâns legată de 
activitatea pedagogică. 

Sora mai mare, Zeinab hanum Abdurahmanova, se întoarce și ea la Baku, la invita-
ția lui Zeinalabdin Taghiev, dar deja în calitate de medic ginecolog licențiat. Le va trata 
pe muncitoarele simple de la fabricile și uzinele lui Taghiev, iar în scurt timp numele 
ei va deveni bine cunoscut în cercurile științifice și medicale și îi va consacra medicinii 
toate forțele sale și marele ei talent de medic26. 

23 Зубаловы — семья нефтепромышленников, меценатов, коллекционеров. [Sursă electronică] Наш Баку — http://
www.ourbaku.com // Regim de acces: http://www.ourbaku.com/index.php5/.

24 Культурная и общественная жизнь Азербайджана. Меценатство, азербайджанские меценаты. Наши миллионе-
ры — благотворители. [Sursă electronică] Форум: http://az-love.com. Адапт. текст. — Regim de acces: http://open.
az/novosti/kultura/131665–nashi-millionery-blagotvoriteli.html. Дата посещения 15.04.2014.

25 Khadidja Agaeva, împreună cu sora sa (ambele cu numele de fată Abdurahmanov), au studiat la Smolnii, la Institutul 
de fete nobile din Petersburg. Acestea au fost aproape unicele fete de religie musulmană care au studiat aici în toată 
istoria acestei instituții de învățământ. 

26 Из очерка Хуршид ханум Агаевой о ее матери и тете. [Sursă electronică] Наш Баку. — Regim de acces: http://
www.ourbaku.com/index.php5/. 



286    

VIAȚA COTIDIANĂ ȘI FAMILIA

286    

Sursa  19 		G.	Taghiev	și	viața	culturală	din	Baku	

Viața culturală în Baku, era foarte activă, deși cel mai de succes eveniment, în acest 
an (1900 — nota redactorului), a fost stagiunea teatrală. În teatrul lui Taghiev, care a 
fost construit din banii lui, în ianuarie, s-au bucurat de mare succes spectacolele de 
operă ale sopranei de coloratură Izabella Zviher27.

Sursa  20 		„Societatea	Petrolieră	a	Fraților	Nobel”	și	Premiul	Nobel	

După anul 1901, când la Stockholm și Oslo au fost înmânate primele Premii 
Nobel, numele familiei Nobel a devenit cunoscut pentru toți. Și, deși Alfred Nobel a 
făcut avere, preponderent, din dinamită, aproximativ 17% din tot capitalul din care se 
plătesc Premiile Nobel au fost alocate de „Societatea Petrolieră a Fraților Nobel” — 
un imperiu industrial construit cu participarea lui Alfred, a fraților lui mai mari Robert 
și Ludvig. Principalul birou al Societății se afla la Petersburg, dar adevăratul centru 
al societății se afla la Baku28.

q Discuție finală

 Ce legătură există între petrol și cultură?

27 Т. Гумбатова. Баку в начале ХХ века [Sursă electronică] http://www.proza.ru. Regim de acces: http://www.proza.
ru/2012/09/21/550.

28 Sub o stea luminoasă există un oraș de aur… [Sursă electronică]. Regim de acces: http://lilitochka.ru/viewtopic.
php?id=478&p=5.
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Femeia	azeră	în	familie	 
și	societate	la	începutul	secolului	XX	 

(din revista „Molla Nasreddin”)

 X Ce nou a apărut în atitudinea față de femeie  
în Azerbaidjan la înc. sec. al XX-lea?

Unitatea 1. Revista „Molla Nasreddin1”

q

1. Ce înțelegeți prin caricatură? Cum credeți, situațiile prezentate de caricaturiști sunt 
tipice sau ocazionale? De ce credeți așa? 

2. Presupuneți, despre ce ne comunică sursa 1. Ce a vrut să spună autorul?  
Ce informație despre situația femeii putem extrage din această caricatură?

Sursa  1 	 Caricatură	din	revista	„Molla	Nasreddin”2

Ce mai e și aceasta? Vai, se pare, sunt niște oameni…

q

3. În baza datelor istorice din sursele 2–3, explicați ce scop se urmărea prin editarea 
revistei „Molla Nasreddin”.

4. Cum credeți, ce presupuneau autorii revistei prin „trezirea din somn” (sursa 3)? De ce 
anume Molla Nastratin putea ajuta în această situație?

5. Presupuneți în ce mod se putea manifesta „trezirea din somn” pentru femeia azeră?

1 Molla Nasreddin (sau Hogea Nastratin) — personaj din folclorul Orientului musulman și al unor popoare mediteraneene 
și balcanice, eroul unor miniaturi și bancuri cu caracter umoristic și satiric. Hogea Nastratin este un înțelept sărac care 
se deosebește prin istețime, găsește ieșire din orice situație. Bancurile despre Nastratin sunt cele mai răspândite în 
Azerbaidjan. Situațiile vesele, întâmplările hazlii, răspunsurile istețe și dure sunt întotdeauna atribuite lui Hogea.

2 Revista «Molla Nasreddin». 26 decembrie 1906. № 38, — P. 6. Tiflis.
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¡¡ Referinţă istorică 

„Molla Nasreddin”, revistă satirică ilustrată săptămânală, a fost fondată de cunoscutul 
ziarist azer, promotor al culturii și scriitor-satiric Djalil Mamedkulidaze (pseudonimul 
Molla Nasreddin). Prima ediție a revistei „Molla Nasreddin” a văzut lumina zilei la 7 apri-
lie 1906 în Tbilisi. Revista se edita în limba azeră și a devenit prima revistă satirică în toată 
lumea musulmană din Orientul Apropiat. În revistă se descria viața cotidiană și situația 
economică din Caucaz la înc. sec. XX și se luau în râs starea de înapoiere și obscurantis-
mul. Militanții religioși editau foi volante în care Djalil Mamedkulidaze era anatemizat și i 
se cerea pedeapsa cu moartea. La Tbilisi, în redacția revistei, deseori se făceau percheziții. 
În 1917 revista „Molla Nasreddin” a fost interzisă de cenzura rusească și până în 1921 
s-a editat în Iran, iar în anii 1922-1931 — la Baku. De revistă este legată istoria apariției 
caricaturii în Azerbaidjan.

Sursa  2 	 Despre	importanța	orașului	Tbilisi	pentru	popoarele	turcice	din	Caucaz	 
(din	amintirile	unui	din	autorii	revistei	„Molla	Nasreddin”)

„Molla Nasreddin” a fost fandat la Tiflis în 1906. Tiflisul era centrul Caucazului și 
capitala Guvernului caucazian. La fel, acest oraș poate fi considerat centrul popoarelor 
turcice din Caucaz. Și acest lucru este adevărat3…

Sursa   3 		Desenul	de	pe	prima	
pagină	a	primului	număr	al	revistei	
„Molla	Nasreddin”	reprezenta	în	
mod	simbolic	societatea	orientală,	
care	se	trezește	din	somn	datorită	
înțeleptului	Hogea	Nastratin4

Sursa   4 		Un	cercetător	
contemporan	despre	revista	 
„Molla	Nasreddin”

Ideea principală a acestei prime re-
viste satirice consta în a deschide ochii 
Orientului aflat în dormitare, mai cu 
seamă a musulmanilor, spre o viață nouă, 
a-i chema să simtă pulsul acestei lumi. 
Anume de aceea, adresându-se întregu-
lui Orient „Ei, frații mei musulmani!”, 
revista chema la luptă împotriva despo-
tismului și asupririi. Sub influența acestei 

3 Мамедкулизаде Дж. (Молла Насреддин). Драматургия и проза. Б.: АГУ, 1958. — С. 725.
4 Revista „Molla Nasreddin”, 7 aprilie 1906, Tiflis.
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reviste, popoarele Georgiei, Daghestanului, Tatarstanului și Asiei Mijlocii încep, la rândul 
lor, să publice reviste satirice…

Cine erau eroii literari ai revistei? Acei care sugeau sângele poporului, impunându-l 
să ducă o viață amară de oprimat, acei care înăbușeau dorința de libertate a poporului, îl ți-
nea în mrejele ignoranței, luptau împotriva științei, educației, progresului, descoperirii unei 
lumi noi.

Revista care vorbește despre sufletul poporului, cu grijă reflectă durerile lui, și nu doar 
le reflectă, dar caută căi de izbăvire de aceste necazuri în scurt timp devine foarte populară.5.

Unitatea 2. Drepturile femeilor musulmane la începutul sec. al XX-lea

q

6. Ce tip de edificii sunt prezentate în sursa 5? Arătați prin ce se deosebesc și ce au 
comun aceste clădiri? Cum credeți, ce este comun pentru sursele 5–7?

7. În baza surselor 6 și 7, explicați pe cine și de ce invidiază surorile de pe caricatura din 
sursa 5.

8. În baza surselor 5–8, enumerați de ce drepturi a fost privată femeia musulmană.

Sursa  5  6 Inscripțiile de pe desen:  
În stânga — Casa arestanților; În dreapta — Casa femeilor musulmane. 
„Soro, cât sunt ei de fericiți, că au casă cu ferestre…”

5 Казымова Ф. Р. Журнал „Молла Насреддин” и восточная печать / Филологические науки в России и за рубежом: 
материалы между  нар. науч. конф., февраль 2012 г.). СПб.: Реноме, 2012. — С. 21.

6 Revista „Molla Nasreddin”. 9 august 1909. № 10. — P. 5, Tiflis. 
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Sursa   6  7 

Inscripție pe desen: 
— Mama, deschide 
fereastra, nu-mi 
ajunge aer, nu pot 
învăța.
— Fiule, tata nu-mi 
permite.

Sursa  7  8

Inscripție pe desen: „Mamă, dă-mi 
bani pentru bomboane, altfel îi 
spun lui tata că priveai prin geam la 
stradă”.

7 Revista „Molla Nasreddin”. 28 martie 1913. № 10. — P. 4. Tiflis.
8 Revista „Molla Nasreddin”. 30 octombrie 1911. № 38. — P. 5. Tiflis.
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Sursa  8 	 Unul	dintre	personajele	lui	Mamedkulizade	despre	drepturile	soției	
musulmane

...Dacă aș ști că soția mă iubește cu adevărat, atunci altă treabă — nu m-aș teme 
de nimic, i-aș permite să vorbească cu cine vrea. Dar odată ce n-are sentimentul acesta 
față de mine, nu-i pot permite să facă un pas din odaie. 

Când la vârsta de paisprezece ani, împotriva dorinței ei, au măritat-o cu mine, eu 
aveam patruzeci și nouă de ani; ea a devenit soția mea deoarece era săracă. Eu și singur 
știam că nu mă va iubi pe mine, ci banii mei. Dar totul sunt fleacuri, fie blagoslovită de 
Allah lumea musulmană: ea doar în afară de mine nu va vedea pe nimeni și, desigur, 
nu va putea iubi pe altcineva9!

q

9. Care este atitudinea personajelor din sursele 9 și 10 față de soțiile lor?
10. Care sunt ocupațiile bărbaților din sursele 9 și 10? De ce se ocupă femeile?
11. Cine este pentru eroul din sursa 10 soția lui?

Sursa    9  10

Inscripțiile de pe desene: 
Familia — în Persia. 
Soția: Ai ahund11, scrie-i soțului să-mi 
trimită niște bani sau să vină să  
ne ia la el. 

Soțul — în Tiflis.
Vânzătorul: Ai meședi12, ai o scrisoare  
de la ai tăi, vezi ce scriu.
Meședi joacă table13.

9 Revista „Molla Nasreddin”. 11 aprilie 1914. Tiflis // Citat după: Мамедкулизаде Дж. Рассказы. Фельетоны. Пове-
сти. Пьесы. Б.: Азернешр, 1989. — С. 207.

10 Revista „Molla Nasreddin”. 11 ianuarie 1914. № 1. — P. 5. Tiflis.
11 Аhund — în Iran și Rusia de până la revoluție „episcop musulman».
12 Меședi — titlu obținut de șiiți (adepții unei ramuri islamice) după vizitarea orașului sfânt pentru șiiți — Mașhad din 

Iran. Orașul Mașhad este cunoscut ca loc de pelerinaj al șiiților, deoarece acolo se află foarte multe edificii de cult.
13 Jocul de table (narde) — joc de noroc.
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Sursa  10  14

Inscripția de pe desen: 
— Vezi, Keble Gheidar, femeia ceea care merge în fața tuturor?  
— E soția mea, fiica dracului (șaitan), lucrează de dimineața până seara și nu obosește.

Unitatea 3. Schimbări în viața femeilor

q

12. Cum se îmbracă soția unui musulman la ea acasă în Gandja și în Elisavetpol (sursa 
11)? Presupuneți de ce? De ce soțul nu-și ia soția în vizata de răspuns la gubernator? 
Primește ea oaspeții în casă la fel ca soțul?

13. În Paris bărbatul merge alături de soția sa (sursa 12). Explicați, de ce el nu face 
același lucru în moșia sa?

14. După părerea dvs., cum ar arăta în Paris o pereche musulmană descrisă în sursa 11?
15. Comparați situația femeilor din sursele 11 și 12 cu situația femeilor din sursele 5–8. 

Explicați care este diferența? Ce este comun?
16. În baza surselor 11–13, numiți schimbările care au început să aibă loc în situația 

femeilor. Din ce pături sociale erau femeile?
17. Presupuneți, ce alte schimbări din viața societății ar fi putut modifica atitudinea față de 

femeie?

14 Revista „Molla Nasreddin”. 6 iunie 1910. № 22. — P. 8. Tiflis. 
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Sursa  11  15 

Inscripția de pe desen: 

În Gandja. Gubernatorul cu soția în 
ospeție la un musulman.

Vrea să întreprindă o vizită de răspuns.
Soția: Pe mine de ce nu mă iei, doar el 
a venit la noi cu soția?...
Soțul: Închide gura, dacă te duc în 
ospeție, acest lucru nu le va plăcea 
musulmanilor.

Sursa  12 	Un	intelectual	musulman	cu	soția16

Inscripția 
din stânga: 

În moșia  
sa din Caucaz.

Inscripția  
din dreapta: 

La Paris.

15 Revista „Molla Nasreddin”. 31 ianuarie 1910. № 5. — P. 5. Tiflis.
16 Revista „Molla Nasreddin”. 25 ianuarie 1909. № 4. — P. 11. Tiflis.

Femeia azeră în familie și societate la începutul secolului XX (din revista „Molla Nasreddin”)
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Sursa  13 	Fragment	din	povestirea	lui	Mamedkulizade	„Mătușa	Fatima”	

— Cum îndrăznește femeia să iasă după porțile casei? Se întâlnesc chiar și musul-
mani atât de nerușinați care își iau cu ei soțiile și merg în ospeție la rude. […] Femeia 
trebuie băgată în odaie și ușa trebuie încuiată… Câtă încredere trebuie să ai în femeie, 
ca să-i permiți să iasă în stradă?! Femeia trebuie ținută încuiată și cheia s-o porți în 
buzunar17…

q

18. Atrageți atenția la îmbrăcămintea bărbaților (sursa 14). Comparați-o cu îmbrăcămintea 
bărbaților din sursele 12 (persoana din stânga) și 10.

19. Cum credeți, de ce se temeau femeile musulmane a căror feciori se căsătoreau cu 
rusoaice (sursa 14)? De ce întristau mamele rusoaice?

20. De ce tinerele rusoaice se căsătorea cu musulmanii învăţaţi?
21. Presupuneți, cum putea influența asupra poziției femeii musulmane prezența unei soții 

rusoaice a prietenilor sau cunoscuților soțului?

Sursa  14  18

Inscripții de pe desen: 

Femeile musulmane se tem că feciorii lor se 
vor căsători cu rusoaicele. 

Mamele rusoaice se întristează că după ce fii-
cele lor se căsătoresc cu musulmanii învățați, ele 
poartă văl.

q

22. Analizaţi sursa 15. Identificaţi principalele deosebiri ale textelor despre femei, scrise în 
Orient şi în Occident. În ce constau aceste deosebiri? 

17 Мамедкулизаде Дж. Рассказы. Фельетоны. Повести. Пьесы. Б.: Азернешр, 1989. С. 55.
18 Revista „Molla Nasreddin”. 4 august 1908. № 31. — P. 8. Tiflis. 
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Sursa  15 	Djalil	Mamedkulizade	despre	emanciparea	femeilor

…În Occident despre emanciparea femeilor scriu cunoscuți filosofi europeni și ame-
ricani, cărțile lor sunt traduse în câteva limbi, iar scriitorașii noștri, care fac descoperiri în 
problemele femeilor, sunt niște negustori și predicatori, numele cărora nu sunt cunoscute 
chiar și pe strada pe care ei locuiesc… Filosofii europeni, studiind problema femeilor, au 
descris femeile mai multor popoare, dar nici despre una n-au vorbit jignitor, pe când scri-
erile filosofilor noștri de la început până la sfârșit sunt pline de insulte împotriva femeilor 
din Occident… Când citești lucrările savanților occidentali despre problemele femeilor, 
vezi că aceste bestii îți povestesc despre toate colțurile lumii, iar când citești ce scriu filo-
sofii noștri, îți pare că în afară de câteva femei bete care se plimbă pe străzile întunecate 
ale orașului Baku sau Tiflis, alte femei ei n-au văzut. Și într-adevăr, n-au văzut19!

Unitatea 4. Educația femeilor 

q

23. Numiți, cine și ce, după părerea autorului sursei 16, stă în calea culturii și științei? 
Explicați de ce?

24. Ce simbolizează cultura, în viziunea autorului sursei 16? Explicați de ce?

Sursa  16  20 

Dansatorul pe frânghie
Inscripția: Copii, haideți să-l vedem pe dansatorul pe frânghie. (Un capăt al prăjinii le 

închide calea fetelor, alt capăt — săracilor pentru ca ei să nu aibă acces la cultură). Dansatorul 
pe frânghie este un hoge (învățător, dascăl la musulmani).

19 Revista «Molla Nasreddin, 13 aprilie 1908, Tiflis. Citat după: Мамедкулизаде Дж. Рассказы. Фельетоны. Повести. 
Пьесы. Б.: Азернешр, 1989. С. 194–195.

20 Revista «Molla Nasreddin». 31 decembrie 1911. № 47. — P. 4. Tiflis. 
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q

25. Presupuneți, ce ar fi aflat o femeie, citind ziare și cărți (sursa 17)? 
26. Ce schimbări în situația femeilor pot fi determinate din sursele 16 și 17? 
27. De ce aceste schimbări trebuiau să genereze alte schimbări, și mai mari? 

Presupuneți, despre ce schimbări e vorba.

Sursa  17  21

Inscripția de pe desen: 
Cum îți permiți să vinzi ziare 
femeilor! Marș de aici!

q Discuție finală

 Prin ce se caracteriza situația femeii în societatea orientală la începutul secolului al 
XX-lea și ce schimbări au avut loc în această perioadă?

21 Revista „Molla Nasreddin. 7 aprilie 1911. № 13. — P. 5. Tiflis. 
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Diversitatea	culturilor	 
în	istoria	plaiului	natal

 X Cum obiectele vieții cotidiene din trecut  
reflectă interpătrunderea diferitor culturi?

q

1. Ce este un muzeu? În ce muzee ați fost dvs.? Prin ce se deosebesc muzeele?
2. Ce înțelegeți prin istoria ținutului natal? Ce studiază ea?

¡¡ Referinţă istorică 1 

Etnografie (din gr. ἔθνος — popor și γράφω — scriu) — știința care se ocupă de stu-
dierea popoarelor și a specificului culturii lor spirituale și sociale tradiționale.

 
¡¡ Referinţă istorică 2

Borogani	— sat și centru administrativ din comuna Leova, situat la sudul Republicii 
Moldova. Prima atestare documentară despre s. Borogani datează din anul 1765. Conform 
datelor recensământului din 2004, în satul Borogani locuiau 4528 de oameni. Componența 
etnică a populației: 98,65% — moldoveni, 0,15% — ucraineni, 0,44% — ruși, 0,44% — 
găgăuzi, 0,13% — bulgari, 0,18% — alte naționalități.

În Casa de cultură a satului este deschis Muzeul de istorie și etnografie, în care sunt 
expuse 980 de exponate, colecționate de către locuitorii satului, învățătorii și elevii școlii 
locale. Anual muzeul este vizitat de aproximativ 1560 de vizitatori. În aceeași clădire 
este prezentat interiorul unei case moldovenești, în care se păstrează o bogată colecție 
de obiecte naționale din viața cotidiană. Amenajarea încăperii este legată de tradițiile și 
obiceiurile satului. 

Unitatea 1. Vestimentaţia tradițională moldovenească

q

3. Găsiți în textele 2–5 elemente ale costumului popular moldovenesc, prezentate  
în sursa 1.

4. Determinați specificul costumului popular moldovenesc expus în sursele 1–5. 
5. Găsiți în descrierea costumului popular moldovenesc (sursele 1–5) elementele care 

sunt caracteristice și costumelor naționale ale popoarelor din țara dvs.
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Sursa  1 	 Costumele	tradiționale	moldovenești	din	diferite	raioane	ale	Moldovei1

А. B.

Sursa  2 		 Din	povestirile	Eufrosinei	Buzilă,	locuitoare	a	satului	Borogani

Satul nostru este foarte vechi. Se spune că el există de mult timp, de prin secolul al 
XVII-lea. Noi avem muzeul satului unde sunt colectate diferite obiecte, vestimentaţie, 
veselă, instrumente, covoare. Hainele tradiționale sunt foarte interesante la moldoveni. 

Femeile purtau cămașă din pânză, cu mâneca croită de-a întregul, care era împodo-
bită cu broderie sau dantelă croșetată, cu un ornament bogat pe piept, guler și la poale. 
Partea de sus a cămășii la noi se numește stan.

Partea de jos a cămășii se acoperea cu o fustă dreaptă țesută în condiții de casă. 
Fusta pentru sărbători era deosebită: ea consta din două fâșii separate ce permitea să se 
vadă ornamentele de la poalele cămășii. Capul se acoperea cu un voal din pânză subțire 
și lung. 

Iar bărbații purtau o cămașă cu o tăietură dreaptă în față, cu un pieptar din blană, 
pantaloni albi strâmți și căciulă de cârlan2.

Sursa  3 	 Despre	încălțămintea	tradițională	moldovenească

Încălţămintea	bărbaţilor	—	„opincile”	se confecţionau manual din piele de porc 
sau de vită prelucrată în condiţii de casă. Acest fel de încălţăminte se întâlnește şi la alte 
popoare vecine. Opincile prezintă o bucată de piele mai mare decât talpa, care avea pe 
margine găuri prin care trecea o cureluşă de piele ce aduna această piele în jurul picio-
rului, dându-i formă de încălţăminte. Încreţiturile de la opinci formau un vârf ascuţit 
(în nordul Moldovei), sau fără — în centrul Moldovei. Opincile se încălţau deasupra 
ciorapilor de lână sau obielelor albe. Ele erau, de obicei, încălţămintea săracilor. Pentru 

1 Fotografii de Tatiana Țiganu.
2 Interviu cu Efrosina Buzilă, anul nașterii — 1955, înregistrare de Е. Odajiu în s. Borogani (04.07.2013). Text adaptat.
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zilele de sărbătoare bărbaţii îşi făceau la comandă la cizmari cizme sau papuci din piele 
neagră3.

Sursa  4 	 Particularitățile	costumului	național	moldovenesc

Trăsăturile specifice ale costumului moldovenesc sunt croiala la mijloc, brâul, 
folosirea țesăturii albe și acoperirea capului cu voal lung, după modelul prosopului. 
Costumele fetelor necăsătorite nu includeau piese pentru acoperirea capului, iar în zi-
lele de sărbătoare costumul era completat cu mărgele, cercei și inele. Trebuie remarcat 
faptul că pentru costum era permisă combinarea a două-trei nuanțe de culori, iar brode-
ria se realiza de cele mai multe ori cu ață neagră.

O atenție deosebită merită fustele care se coseau din lână curată sau lână şi fire 
de bumbac în urzeală. Cea mai populară era catrința, cusută dintr-o singură bucată de 
ţesătură dreptunghiulară cu care femeia îşi acoperă corpul de la talie în jos. Catrinţa la 
talie se prindea cu o chingă / un brâu. 

Pe timp rece femeile îmbrăcau bundițe sau pieptare, înfrumuseţate cu ornamente4.

Sursa  5 	 Despre	ornamentarea	costumului	moldovenesc

Decorul costumului moldovenesc se bazează pe armonia culorilor naturale (alb, 
bej, sur, negru, cafeniu, gălbui), pe motive ornamentale geometrice şi vegetale stilizate. 
Tehnica de împodobire este broderia cu una, două, trei culori cu punct de: cruciuliţă 
simplă, broderie „plină” sau „butuc” pe fire numărate — segmentată şi liberă — natu-
ralistă. În executarea costumului popular manual fiecare fată îşi pregătea de sine stătă-
tor costumul, stăruindu-se să-i dea originalitate şi irepetabilitate, respectând o tradiţie 
veche, care spunea: desenul nu se copiază, dar se „fură cu ochii”. Datorită acestei legi 
nescrise, în arta populară moldovenească nu vom întâlni două ii, două costume la fel, 
asemenea şi covoarele. Se socotea fapt ruşinos copierea modelului, se practica perfec-
tarea, crearea noilor desene prin asemănare, prin memorizare, care aducea la crearea 
noilor motive şi compoziţii decorative5. 

q

6. Elementele din costumele naționale ale căror popoare se întâlnesc în îmbrăcămintea 
populară moldovenească (sursele 6, 7, 8)?

7. Ce a contribuit la pătrunderea denumirilor străine în limba română și a unor elemente 
din costumele altor popoare în îmbrăcămintea moldovenească? Argumentați 
răspunsul.

3 „Moldovenii” — [Sursă electronică] http://www.moldovenii.md/ru/. — Regim de acces: http://www.moldovenii.md/
ru/section/201. 

4 Молдавский народный костюм — [Sursă electronică] http://womanadvice.ru. — Regim de acces: http://womanadvice.
ru/moldavskiy-narodnyy-kostyum#ixzz3J9FgW4ky.

5 „Moldovenii” — [Sursă electronică] http://www.moldovenii.md/ru. — Regim de acces: http://www.moldovenii.md/
ru/section/199. 
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¡¡ Referinţă istorică 3

În denumirile elementelor costumului moldovenesc se folosesc multe cuvinte care au 
pătruns din limbile altor popoare. De exemplu, cuvântul boandă, care desemnează o vestă 
din blană fără mâneci, purtată de bărbați și femei, a venit din limba bulgară. Denumirea 
învelitorii de cap ghirme a venit din limba găgăuză, iar prin intermediul aceleași limbi 
în română a pătruns cuvântul arab burnus, care denumește o piesă vestimentară care se 
îmbracă deasupra hainelor. Denumirea pantalonilor bărbătești galife a fost introdusă în 
limbajul românesc la sfârșitul secolului al XIX-lea prin împrumut din limbile rusă sau 
germană.

Sursa   7 		Cămașă	femeiască	cu	
ornament	ucrainean	la	mâneci	 
și	pe	piept	din	muzeul	satului	
Borogani16

Sursa   8 		Acoperemânt	de	cap	gherme	din	muzeul	satului	Borogani

6 Fotografii de P. Cerbușcă (exponatele № 423 și 314 din colecția muzeului satului Borogani).

Sursa   6 		Boandă	din	muzeul	satului	
Borogani	
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Unitatea 2.  Covoarele și cultura moldovenească

q

8. Care este rolul covorului în casele tradiționale moldovenești (sursele 9–11)? După 
părerea autorului, ce subliniază valoarea covorului într-o familie moldovenească?

Sursa  9 	 Publicistul	și	editorul	rus	Ivan	Aksakov	despre	locuința	moldovenească	 
din	a	doua	jumătate	a	secolului	al	XIX-lea	

Oricât de sărac ar fi moldoveanul, casa lui este îmbrăcată în covoare și alte pânze 
confecționate manual cu mare dibăcie7…

Sursa  10 	Scriitorul	și	etnograful	rus-ucrainean	A.	Afanasiev-Ciujbinskii	 
despre	viața	cotidiană	moldovenească	în	a	doua	jumătate	a	sec.	al	XIX-lea

De-a lungul pereților casei stau lavițe acoperite obligatoriu cu covoare […]; co-
voare sunt și pe pereți, de asupra patului, pe care se înalță un munte de perne în fețe de 
perne brodate. […] Pe toate treptele cuptorului sunt aruncate covorașe. Nu mai vorbesc 
despre casa unui țăran (înstărit) în care el nu locuiește, dar este prevăzută pentru oas-
peți. Acolo din cauza covoarelor nu se vede nimic8.

Sursa  11 	Despre	atitudinea	țăranilor	moldoveni	față	de	covoare	 
în	sec.	al	XIX-lea	—	începutul	sec.	XX

…Aceste covoare erau foarte apreciate în Basarabia9. Numărul și mărimea covoa-
relor determinau bunăstarea țăranului. Era foarte greu să cumperi asemenea covoare, 
deoarece țăranii le păstrau și le dădeau ca zestre fetelor și doar în anii de secetă ei vin-
deau totul, ce avea preț10.

q

9. Ce confirmă, în povestirea locuitoarei s. Borogani (sursa 13), valoarea covorului ca 
element al culturii populare moldovenești?

10. Care sunt particularitățile covorului moldovenesc ca obiect al artei populare  
(sursele 12–16)? Ce elemente ale ornamentului covorului moldovenesc se întâlnesc  
în obiectele de uz casnic și de artă ale popoarelor din regiunea dvs.?

11. Cum corelează (confirmă, contrazic, completează) sursele din unitate?

7 Е. А. Postolachi, N. M. Каlаşniкovа, Covorul moldovenesc = Мoлдавский кoвёр = Le tapis moldave. Chişinău: 
Timpul, 1985. — С. 40. 

8 Афанасьев-Чужбинский А. С. Поездка в Южную Россию. Ч. 2. Очерки Днестра. СПб, 1863. — С. 47.
9 Basarabia — regiune istorică din Europa de sud-est, situată între Marea Neagră și râurile Dunăre, Prut și Nistru, partea 

de sud-est a Moldovei.
10 În: Е. А. Postolachi, N. M. Каlаşniкovа, Covorul moldovenesc — ibidem.
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Sursa  12 	Despre	ornamentele	covoarelor	moldovenești

Una dintre particularitățile covoarelor moldovenești constă în diversitatea motive-
lor ornamentate11. Fiecare ornament reflectă lumea înconjurătoare, bogăția ei. Cele mai 
răspândite sunt motivele ornamentate care, de obicei, reprezintă copaci, flori, buchete, 
fructe, dar și figuri geometrice în formă de pătrate, triunghiuri. Cele mai des întâlnite 
motive sunt imagini de oameni, animale și păsări12. 

Sursa  13 	Din	povestirea	Maria	Diaconu,	locuitoare	a	satului	Borogani	

În familia noastră țesutul ornamentat s-a transmis din generație în generație. A țese 
eu am învățat de la bunica și mama mea. În fiecare casă era câte un război de țesut. 
Țeseam lucruri din in, cânepă și lână. Podoabele cele mai scumpe ale casei noastre 
erau covoarele și prosoapele. Pentru covoarele noastre sunt caracteristice motivele cu 
ornament vegetal — copaci, tufișuri, ghivece cu flori, buchete, crengi…

Noi coloram ața cu vopsele vegetale în condiții casnice. În general, alegeam culori 
liniștite din șapte-opt nuanțe, în dependență de desenul covorului. În familia noastră 
se păstrează covorul bunicii, țesut în anul 1906, care este bazat pe alternarea desenului 
de bază — a unui buchet. Când am lucrat la fabrica de covoare din Comrat, am hotărât 
să preiau dungile și carourile caracteristice covorului găgăuz și să le transpun pe cel 
moldovenesc13. 

Sursa   15 		Fragment	din	covorul	
moldovenesc,	muzeul	s.	Borogani14

11 Ornamentat (de la ornament — podoabă) — desen format din elemente repetabile (geometrice, vegetale, florale etc.). 
12 Постолаки Е.А. Молдавское народное ткачество XIX — нач XX вв., Кишинёв, 1987, С. 43.
13 Din interviul cu Maria Diaconu, anul nașterii — 1957, înregistrat de Ec. Odajiu în satul Borogani. 02.07.2013 pentru 

proiectul „Istorie comună. Dialoguri culturale”.
14 Fotografii de P. Cerbușcă. Muzeul s. Borogani pentru proiectul „Istorie comună. Dialoguri culturale”.

Sursa   14 		Fragment	din	covorul	
moldovenesc	„Buchet”,	1906,	muzeul	
s.	Borogani
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Sursa  16 	Despre	specificul	decorării	covoarelor	moldovenești

Mărimea și destinația covorului, caracterul motivelor, gama de culori, desenul 
central și chenarul determinau compoziția lui ornamentală. Unul dintre cele mai răs-
pândite principii era alternarea pe toată lungimea covorului a motivelor vegetale sau 
geometrice. Multe covoare au în centru un desen repetat direcționat pe orizontală sau 
verticală.

Pe porțiunile covorului, ne ocupate de desenele de bază, puteau fi plasate moti-
ve-semne mici (anul când a fost țesut, literele inițiale ale stăpânului sau țesătoarei, 
lucruri de uz casnic ș.a.). Un rol important în decorarea covoarelor îl avea chenarul 
care se deosebea de desenul central prin culoare și ornament. De obicei, covoarele 
moldovenești aveau chenare tri- sau patrulatere. 

Din timpuri străvechi motivele ornamentale și compoziția covorului aveau denumi-
rile sale. În sec. al XIX-lea cele mai răspândite erau denumirile „Curcubeu”, „Colăcel”, 
„Frunză de nuc”, „Ghiveci”, „Buchet”, „Păianjen”, „Cocoșeii”. Țesând covorul, meș-
terițele din Moldova de fiecare dată altfel alcătuiau compoziția sau desenul ornamentat 
care, s-ar părea, erau deja cunoscute. De aceea, fiecare lucrare este unică și irepetabilă15. 

Unitatea 3. Locuințele moldovenești și obiecte de uz casnic

q

12. Trăsăturile comune ale căror popoare se regăsesc în locuințele moldovenești?
13. Ce este casa mare? Cum este descrisă în sursa 18 importanța casei mari în viața 

poporului moldovenesc?
14. Găsiți în fotografia 19 din muzeul satului Borogani elemente ale case mari care sunt 

descrise în sursa 1 și informația istorică 4.

Sursa  17 	Despre	locuința	tradițională

Locuințele moldovenilor se dezvoltau odată cu locuințele popoarelor vecine — 
a rușilor, ucrainenilor, polonezilor. Iată de ce ele au multe trăsături comune. <…> 
Similitudini pot fi văzute și în structura locuințelor moldovenești și a grupurilor etnice 
vecine, în special, a ucrainenilor care sunt stabiliți în regiunile de vest și sud-vest. Pe te-
ritoriul Transnistriei pentru construcția caselor oamenii au folosit din timpuri străvechi 
materiale de construcție locale — lut, lemn, piatră, iar pentru construcția acoperișuri-
lor — stuful, paiele, șindrila16.

15 Materialele Muzeului etnografic rus. [Sursă electronică] http://www.ethnomuseum.ru. — Regim de acces: http://www.
ethnomuseum.ru/moldavskoe-tkachestvo-i-kovrodelie. 

16 Молдавская хата. Особенности строительства. Экологический проект „Толока-инфо”. — http://toloka.info. — 
Regim de acces: http://toloka.info/ecohause/275–moldavhata.html.
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¡¡ Referinţă istorică 4

Casa	mare	— una dintre încăperile principale din casa de locuit a moldovenilor, de-
opotrivă cu antreul și dormitorul. Casa mare îndeplinea rolul salonului în care se primeau 
oaspeții, se strângea toată familia, se jucau nunțile. Pe pereți erau icoane, iar de la sfârșitul 
sec. al XIX-lea — și fotografii.

Sursa   18 		Despre	casa	mare	la	moldoveni	

Salonul din casa moldovenească — casa mare — se ținea tot timpul curată, de parcă 
era pregătită pentru o mare sărbătoare. Aici se sărbătoreau cele mai importante eveni-
mente ale familiei. Uneori era folosită ca o cameră de lucru, unde se țeseau covoare, 
se păstrau hainele sau obiectele de decorație interioară. În casa mare se depozitau cele 
mai scumpe lucruri din casă: pereții și podeaua erau acoperite cu covoare și covorașe 
țesute acasă, ungherul casei mari era împodobit cu o icoană și prosoape tradiționale 
moldovenești; pe masă și pe lavițe se găseau vase de lut, deseori pline cu bunătăți (nuci, 
bomboane, fructe uscate etc.). Pe lada pictată sau ornamentată era aranjată zestrea, pre-
gătită cu dragoste de mamă pentru fiică. Din zestre făceau parte lucruri confecționate, 
în mare parte, de mâinile gospodinelor, cele mai multe fiind diferite mărfuri textile17.

Sursa   19 		Casa	mare.	Muzeul	satului	Borogani	(Republica	Moldova)

17 Материалы Российского этнографического музея. [Sursă electronică] http://www.ethnomuseum.ru. — Regim de 
acces: http://www.ethnomuseum.ru/moldavskiy-dom-i-ego-ubranstvo.
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q

15. Despre ce ne vorbește prezența în muzeul satului Borogani a obiectelor, legate  
de măcinarea făinii (sursele 21, 23, 25)? Prin ce se deosebesc aceste exponate?

16. Prin ce se explică utilizarea diferitor tehnici de măcinare (sursele 20, 22, 24)?
17. Ce fel de schimburi culturale aveau loc în satele moldovenești între vecini?  

Cât de răspândite erau ele? Argumentați punctul de vedere. 

Sursa   21 		Din	povestirea	Raiei	Grigoriu,	
locuitoare	a	satului	Borogani18 

Activitatea de bază în localitățile ru-
rale, la fel ca și în satul nostru, este prelu-
crarea pământului. Fiecare țăran își pregă-
tea uneltele de muncă pentru gospodăria sa. 
Pentru măcinarea boabelor meșterii făceau 
din lemn așa-numita chiuă de un metru 
înălțime.

După o prelucrare specială, unealta de 
muncă primea forma unui cilindru sau era 
asemănătoare cu o vază. Din partea de sus 
se cioplea o adâncitură în forma unei cești 
de 60 cm adâncime și cu un diametru de 40 
de cm, unde se turnau boabele. Grăunțele 
se zdrobeau cu ajutorul unui pisălog, con-
fecționat din lemn tare, prin care se separa 
grâul de pleavă. Astfel de unelte de muncă 
erau practic în fiecare casă, dar erau grele 
în exploatare. 

18 Din interviul Raiei Grigoriu, anul nașterii 1954, înregistrat de Ecaterina Odajiu în satul Borogani pentru proiectul 
„Istorie comună. Dialoguri culturale”. (12.07.2013).

Sursa   20 		Chiuă	(Piuă).	 
Din	colecția	muzeului	s.	Borogani
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Sursa   23 		Din	povestirea	lui	Carp	Vasilii,	
locuitor	al	satului	Bologani19 

Țăranii mai înstăriți aveau râșnițe de 
mână. Pe un suport de lemn pe picioare erau 
așezate una peste alta două pietre rotunde. La 
mijloc era o gaură, în care se turnau semințele. 
Cu ajutorul unui mâner instalat la margine, pie-
trele se puneau în mișcare. Rotindu-se în jurul 
osiei sale, pietrele măcinau boabele în crupă 
sau făină.

Pentru a colecta făina măcinată era insta-
lat un dispozitiv special — un jgheab de lemn. 
La mijlocul secolului al XIX-lea în sat a fost 
construită o moară de vânt, unde țăranii duceau 
grâul la măcinat.

Sursa   24 		Din	povestirea	lui	Ion	Sandu,		 Sursa		 25 		Râșniță	metalică	de	mână 
locatar	al	satului	Borogani20	 (bulgărească)	din	colecția		 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 muzeului	satului	Borogani21 

La începutul secolului al XX-lea loca-
tarii satului Borogani au început să cum-
pere unelte de muncă de la bulgari, care 
constituiau 15% din populația localității 
Iargara, situate la 9 km de la sat. Râșnita 
metalică de mână era mai practică, era fo-
losită pentru a măcina o cantitate mai mare 
de boabe.

q Discuție finală

 Cum obiectele vieții cotidiene reflectă interpătrunderea diferitor culturi?

19 Din interviul cu Vasilii Carp, anul de naștere 1952, înregistrat de Ec. Odajiu în satul Borogani pentru proiectul „Istorie 
comună. Dialoguri culturale” (22.07.2013).

20 Din interviul lui Ion Sandu, anul de naștere 1950, înregistrat de Ec. Odajiu în satul Borogani pentru proiectul „Istorie 
comună. Dialoguri culturale” (02.07.2013).

21 Fotografiile surselor 21, 22, 25 realizate de P. Cerbușcă pentru proiectul „Istorie comună. Dialoguri culturale”.

Sursa   22 		Râșniță	din	colecția	
muzeului	din	s.	Borogani
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 X În ce măsură și de ce se păstrează în zilele noastre  
cultura lipovenilor?

q

1. Cum credeți, ce este reprezentat pe tabloul lui V. I. Surikov „Boieroaica Morozova”?
2. Unde pleacă boieroaica și credeți că o face de bună voie?
3. Ce semnificație ar putea avea mâna dreaptă ridicată?
4. Care este atitudinea celor din jur față de această femeie?
5. Informația pe care o prezintă tabloul este suficientă pentru a răspunde la întrebările 

formulate?

Sursa   1 		Tabloul	lui	V.	I.	Surikov	„Boieroaica	Morozova”1

q

6. Citiți Referința istorică. A devenit mai clar sensul evenimentului, redat în tablou? Cu ce 
ați putea completa răspunsurile la întrebările formulate anterior?

7. Cine sunt lipovenii? Când și de ce au apărut ei pe teritoriile R. Moldova, României și 
Ucrainei de sud-est contemporane?

1 [Sursă electronică] — Regim de acces: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Vasily_Surikov_-_
Google_Art_Project.jpg.
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¡¡ Referință istorică

La mijlocul secolului al XVII-lea în Cnezatul Moscovei au avut loc reforme bi-
sericești. Conducătorul Bisericii Ruse Ortodoxe Patriarhul Nikon a introdus multiple 
schimbări în organizarea serviciilor devine şi interpretarea textelor slavone, cu scopul 
de a le alinia la practicile greceşti contemporane. Patriarhul a ordonat ca semnul crucii 
să fie făcut cu trei degete (degetul mare, arătător și mijlociu puse la un loc) în loc de 
două degete, direcția de deplasare la ieșiri — invers față de mișcarea soarelui, a schimbat 
ortografierea unor cuvinte din cărțile bisericești. Reformelor li s-au opus adepții tradiți-
ilor vechi, iar evenimentele au primit denumirea de „Schisma bisericească”. Persoanele 
care au refuzat să accepte schimbările și s-au separat de biserica oficială au fost numiți 
vechi-ritualişti sau credincioși de rit vechi. Ei au fost persecutați de puterea care sus-
ținea reforma bisericească. Așa-numita schizmă a cuprins largi pături sociale, inclusiv 
păturile înalte ale societății. De exemplu, boieroaica Feodosia Prokopievna Morozova a 
fost unul dintre cei mai autoritari conducători ai credincioșilor de rit vechi. Pentru acest 
fapt a fost întemnițată, unde a și murit.

Salvându-se de represiuni, vechii-ritualiști au fugit în regiunile periferice ale țării 
și peste hotarele ei. La sfârșitul sec. al XVII-lea — începutul sec. al XVIII-lea după re-
formele bisericești ale lui Nikon ei s-au refugiat pe teritoriile situate pe malurile râurilor 
Prut, Nistru și Dunăre. Credincioșii de rit vechi, stabiliți în Basarabia, au fost numiți 
lipoveni. Majoritatea dintre aceștia au fost originari din guberniile de sud și centrale ale 
Imperiului Rus. Istoria așezărilor lipovenilor începe din anii 1720. În prezent, cei mai 
mulți lipoveni locuiesc în România, R. Moldova (satele Cunicea, Pocrovca, Hrubna 
Nouă și altele), în regiunea Odesa din Ucraina (în special, în or. Vâlkov și împrejurimile 
lui) și în unele localități din Bulgaria.

Pe parcursul veacurilor lipovenii și-au creat și au păstrat modul de viață, destul 
de închis în plan spiritual și cultural, dar deschis în plan economic. Această lume s-a 
schimbat puțin, trecând prin războaie, schimbări de hotare, agresiune antireligioasă, ex-
pansiunile lingvistică și culturală ale vecinilor. Se păstrează această lume și în prezent, 
trecând, într-un fel, chiar printr-o renaștere, se construiesc și se deschid noi biserici, în 
pofida schimbării generațiilor, inovațiilor tehnice și a presiunii proceselor de globalizare. 

Unitatea 1. Gospodăriile lipovenilor

q

8. Din ce zone s-au refugiat în Basarabia credincioșii de rit vechi (vezi: Referința 
istorică)? Presupuneți, care erau ocupațiile gospodărești ale lipovenilor în patria lor 
istorică?

9. S-au schimbat ocupațiile lor în locurile noi de trai (sursa 1)? Dacă s-au schimbat, apoi 
cum? Presupuneți, în ce măsură mediul de trai a schimbat caracterul ocupațiilor.

10. Comparați gospodăriile lipovenilor din sec. al XIX-lea (sursa 1) cu cele din zilele de 
azi (sursele 2 și 3). Ce, după părerea autorilor, stă la baza succesului economic al 
lipovenilor?
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Sursa   1a 		Cercetătorii	despre	gospodăriile	lipovenilor	din	sec.	al	XIX-lea

Revizia întreprinsă în Cunicea de către funcționarii guvernului încă în anul 1815 a 
înregistrat aici prezența unor semănături „industriale” considerabile2, la fel și multe vite. 
Cercetătorul în domeniul istoriei bisericești S. D. Margaritov, care a vizitat Cunicea în 
anul 1890, la fel descrie că „vechii-ritualiști din Cunicea sunt destul de înstăriți. Având 
câte 4 desetine3 de pământ de persoană, se mai ocupă câte puțin și de comerț”. Capacitatea 
credincioșilor de rit vechi de a combina cu succes prelucrarea pământului și pomicultura 
cu meșteșugăritul și comerțul era deseori remarcată de către călătorii din veacul trecut. 
Această capacitate nu s-a pierdut nici până azi. Cunicea își păstrează până în prezent 
slava unui sat comercial bogat4.

Sursa   2 		Fragment	dintr-un	articol	de	ziar	contemporan

Cunicea de aur este denumită astfel din mai multe considerente. În primul rând, 
s-au păstrat resursele umane apte de muncă, care se proslăvesc ca meșteri mâini de aur. 
Din timpurile străvechi locuitorii din Cunicea erau foarte buni pomicultori și agricultori, 
cultivau cereale, pomușoare, făceau ulei, vindeau dulceață gustoasă, fructe uscate, con-
fecționau mături, pictau icoane minunate, conform vechilor canoane. Dar lucrul cel mai 
important — se rugau cu zel și erau mari admiratori ai „credinței creștine vechi”5.

Sursa   3 		Despre	„miracolul	economic”	din	s.	Pocrovca

În ce constă și cum se explică miracolul economic din satul Pocrovca? După cum 
consideră majoritatea locuitorilor, sursa principală a veniturilor este grădinăritul și, în 
primul rând, livezile de meri. Un hectar poate da până la 20 de tone de mere. Se consi-
deră că viitorul satului depinde de construcția unei uzine de conserve. Un loc aparte în 
gospodăriile sătenilor le ocupă zmeura, prunele, culturile de bostănărie. Din evaluările 
făcute de însăși locuitorii satului, în vara anului 2008 sătenii au vândut intermediarilor, 
care veneau chiar în localitate, mai mult de 500 de tone de zmeură proaspătă. O familie 
poate culege în perioada sezonieră până la o tonă și jumătate de zmeură. În prezent, 
principala piață de desfacere pentru pomicultori este Rusia. 

Cauza principală a bunăstării economice a locuitorilor satului Pocrovca se consideră, 
la fel, și faptul că ei, credincioși de rit vechi, pot lucra câte douăzeci de ore din douăzeci 
și patru, au o atitudine serioasă în ceea ce privește rezolvarea tuturor problemelor. Doar 
în luna ianuarie ei sunt scutiți de munca fizică grea. Livada cere o îngrijire permanentă. 
Oamenii lucrează cu mult mai mult decât pe timpurile sovietice, practic nu se odihnesc. 
Scopul constă nu în acumularea de bani, în îmbogățire, dar în a garanta o viață destoinică 
copiilor… „Oamenii noștri muncesc foarte mult, toți au fugit de la prelucrarea pământului, 

2 Adică a semănăturilor care se folosesc drept materie-primă în industria prelucrătoare. De exemplu, floarea-soarelui și 
altele.

3 1 desetină — unitate de măsură a suprafeței, egală aproximativ cu 1hectar.
4 Смилянская Е. Б., Денисов Н. Г. Старообрядчество Бессарабии: книжность и певческая культура. М.: 

Индрик, 2007. Citat după: http://www.starover.religare.ru/article7829.html.
5 А. Романов «Старообрядцы — ветвь православия, прошедшая закалку огнём и мечом». [Sursă electronică] — 

Regim de acces: http://press.try.md/item.php?id=64488.
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iar pentru noi 6 sote (ari)6 e cam puțin. Unul a cumpărat un hectar, altul — va lua două, 
celălalt — 10, acum până la treizeci de hectare iau. Cumpără și din satul vecin”7.

Unitatea 2. Modul de viață al lipovenilor

q

11. Cum s-au schimbat casele lipovenilor (sursa 4)?
12. Ce etape pot fi evidențiate în procesul de schimbare a locuințelor lipovenilor  

(sursa 4)? În ce constau aceste schimbări în cadrul fiecărei etape?

Sursa   4 		Despre	construcția	locuințelor	credincioșilor	de	rit	vechi

În satul Cunicea timp de aproape 200 de ani se construiau case din bârne de stejar. 
Însă, cu timpul, lipovenii au început să se confrunte cu lipsa materialelor de construc-
ție. Odată stabiliți într-un alt mediu geografic, ei au fost nevoiți să folosească acele 
materiale care erau mai accesibile. Deoarece tehnica constricției locuințelor din mate-
rialele noi nu le era cunoscută, lipovenii au împrumutat-o de la populația vecină. 

<…> Practic în toate satele locuite de credincioșii de rit vechi s-a trecut de la 
construirea caselor din lemn la construcția locuințelor din carcasă. La baza carcasei 
acestor locuințe erau puși niște stâlpi verticali, uniți cu leațuri transversale. Între aceste 
leațuri se împletea stuf, viță de vie, nuiele. După aceasta, construcția era muruită cu lut 
și paie. <…> Tehnologia construcției din carcase a fost înlocuită cu cea din ceamur8 și 
din chirpici9. Aceeași tehnologie de construcție era răspândită și la populația vecină: 
moldoveni, ucraineni, bulgari ș.a. 

Astăzi, multe case din localitățile credincioșilor de rit vechi arată ca niște vile oră-
șenești. Unul dintre factorii care accelerează trecerea la cultura orășenească, europeană 
constă în migrația forței de muncă. Tinerii din satele lipovenilor pleacă pentru a câștiga 
bani în țările europene, iar la întoarcere își construiesc case după modele europene. Mai 
mult ca atât, tinerii trăiesc sentimentul de rușine pentru părinții lor care deseori preferă 
locuințele tradiționale10.

q

13. Despre ce se vorbește în sursele 5–7? Cum s-au schimbat băile lipovenilor pe 
parcursul anilor? 

14. Care sunt tradițiile de baie ale lipovenilor în zilele noastre (sursele 5–7)?
15. Prin ce se aseamănă și prin ce se deosebesc procesele care au loc în cultul 

îmbăiatului și de amenajare a locuințelor lipovenilor (sursele 5 și 8)?

6 Ar — unitate de măsură, egală cu 0, 01 hа.
7 «Традиционная культура» — № 1 (3), 2009.
8 Ceamur — lut cu paie.
9 Chirpici — material de construcție în formă de cărămidă, făcut dintr-un amestec de lut, paie și băligar uscat la soare.
10 În baza materialelor: Душакова Н. Традиционное старообрядческое жилище Пруто-днестровского 

междуречья и левобережного Поднестровья (XIX — нач. XXI в.). — Кишинев, 2012. С. 78–85. Text adaptat.
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q

16. Ce rol în păstrarea universului cultural al lipovenilor îl joacă conservarea modului de 
viață tradițional?

Sursa   5 		Despre	tradițiile	de	baie	a	credincioșilor	de	rit	vechi

<...> în majoritatea satelor populate de credincioșii de rit vechi și astăzi se practică 
baia cu aburi la negru11. Bătrânii povestesc că aceste băi sunt foarte fierbinți și deosebit 
de benefice pentru sănătate. În ele „ard toți microbii”. Înainte, în aceste băi scăpau de pă-
duchi, se lecuiau de reumatism, de răceală. Tânăra generație se orientează tot mai mult, 
însă, la cultura orășenească: refac băile la negru în albe, instalează dușuri. În încercările 
de a introduce ceva nou, ei întâlnesc neînțelegere din partea generației mai în vârstă. 

Totuși, la moment, tradiția de a se spăla în băi este una dintre cele mai stabile în 
cultura tradițională a credincioșilor de rit vechi12.

Sursa   6 		Din	amintirile	unui	martor,		 Sursa		 7 		Secvență	de	la	construcția	 
anul	2010			 	 	 	 	 unei	băi	„săpate”13

La Cunicea ne-au propus să vedem 
o baie construită prin una dintre cele mai 
vechi metode de construcție a lor, așa-nu-
mita baie „săpată” (rus. копанкa — de la 
копать — a săpa). De la început se sapă o 
groapă de fundație de înălțimea unui om, 
apoi ea se umple cu pietre și tot acolo se 
aprinde un rug, care arde nu mai puțin de 
24 de ore. Când focul se stinge, pietrele se 
acoperă cu un strat gros de iarbă proaspăt 
cosită (câteva remorci). Totul se acoperă cu 
o pânză de cort și apoi se poate sigur spăla 
și opări aici câteva zile. În prezent, această 
plăcere este cam scumpă și nu fiecare își 
poate permite o baie „săpată”. Noi, însă, am 
mers la Simion Vasilievici Pridorojnâi să ne 
spălăm în baia lui, la negru, desigur. Baia la 
negru se deosebește de obișnuita baie prin 
faptul că focul se face înăuntrul ei și fumul 
încălzește suplimentar încăperea14.

11 Baie la negru (rus.баня по-черному) — baie în care se face focul, dar nu este hogeag, fumul nu iese afară și 
rămâne în încăpere.

12 Душакова Н. Традиционное старообрядческое жилище Пруто-днестровского междуречья и левобережного 
Поднестровья (XIX — нач. XXI в.). — Кишинев, 2012. — С. 75.

13 Денис Топал. Кунича зимой. [Sursa electronică] ЖЖ. — Regim de acces: http://denistopal.livejournal.
com/4373.html.

14 Fotografie de Denis Topal. — Regim de acces: http://denistopal.livejournal.com/4373.html.
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Sursa   8 		Din	materialele	cercetărilor

Evident că cele mai evlavioase și conservative persoane din mediul credincioșilor 
de rit vechi până în prezent au o atitudine negativă față de schimbări: fie că e vorba de 
ferestre din plastic, televizor sau calculator. Deși, nici ei deja mai iau în calcul toate 
interdicțiile. <…> Noi deja am discutat despre interdicția de a avea un televizor (care 
era considerat printre lipoveni o manifestare a „satanismului” sau era numit „ochiul 
dracului”), însă cu timpul a intrat în viața de toate zilele ale populației. 

O astfel de transformare a imaginilor și schimbarea atitudinii față de interdicții 
sunt dictate de necesitatea de a se acomoda la realitatea vieții. În viața cotidiană cre-
dincioșii de rit vechi se orientează la realizările actuale. De aceea în casele lor, de cele 
mai multe ori, poate fi văzută tehnică modernă pentru care se găsește loc chiar și într-o 
încăpere amenajată în stil tradițional15.

Unitatea 3. Aspectul exterior al lipovenilor

q

17. Cum s-a schimbat aspectul exterior al lipovenilor odată cu stabilirea lor în Basarabia?
18. Determinați ce elemente ale costumului național rus au fost păstrate de către lipoveni 

până în mijlocul sec. al XX-lea (sursele 9, 10)? Cum credeți, de ce au fost păstrate 
aceste elemente arhaice?

19. Studiați fotografiile (sursele 11–12). Ce s-a păstrat și ce s-a schimbat în 
îmbrăcămintea tradițională de la sfârșitul sec. al XX-lea — începutul sec. al XXI-lea? 

Sursa   9 		Despre	îmbrăcămintea	tradițională	a	lipovenilor

Îmbrăcămintea și încălțămintea lipovenilor din Vâlkov16 a păstrat un număr mai 
mare de trăsături clasice ruse: cămășile care se încheie într-o parte, caftanul — la băr-
bați, sarafanele — le femei. Fotografiile vechi ne arată că mulți au venit încoace în 
opinci din coajă de mesteacăn. Aici aceste încălțări au dispărut. În aceste locuri erau 
răspândite așa-numitele papureanki (rus. папурянки) — încălțăminte împletită din 
papură, care le amintea lipovenilor de opincile rusești, de aceea le erau pe plac cre-
dincioșilor de rit vechi. Din același material se confecționau papuci de cameră atât 
pentru uz personal, cât și pentru vânzare. Rușilor, indiscutabil, le-au plăcut unele piese 
de îmbrăcăminte locală, cum ar fi pieptarele, haină confecționată din pielicele de oi. 
Copiii, femeile, bătrânii purtau cu plăcere diferite ciune — încălțăminte confecționată 
din bucăți multicolore de stofă sau croșetate, care a fost preluată de la ruși de moldo-
veni și ucraineni17. 

15 Душакова Н. Традиционное старообрядческое жилище Пруто-днестровского междуречья и левобережного 
Поднестровья (XIX — нач. XXI в.). — Кишинев, 2012. — С. 141.

16 Vâlkov — oraș din regiunea Odessa, Ucraina.
17 [Sursa electronică] — Regim de acces: http://starover.kiev.ua./history.php?article=5.
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Sursa  10 	Din	raportul	părintelui	Vasilii	Koroliov	arhiepiscopului	Irinarh	 
despre	deplasarea	de	lucru	prin	Basarabia,	anul	1944	

După Belaia Krinița eu am vizitat parohia credincioșilor de rit vechi din satul 
Pocrovca de pe Nistru… Pocrovca este o localitate populată exclusiv de lipoveni, sunt 
153 de case, este o biserică, preotul parohiei, părintele Grigorii, în vârstă de 55 de ani 
este un locuitor al satului… Tot acest sat este populat în majoritate de originari din 
Rusia, care au fugit în timpurile vechi ca persoane prigonite pentru viziunile lor religi-
oase. Toate tradițiile religioase de rit vechi se păstrează…

Toți bărbații sunt îmbrăcați în semi-caftane unsuroase, toți sunt tunși la scoabă, 
toți sunt desculți. Femeile poartă îmbrăcăminte specială pentru mersul la biserică, toate 
poartă cingători și, la fel, sunt desculțe. Posibil, acest lucru este caracteristic doar pen-
tru timp de vară18.

Sursa    11 					Spaţiul	pentru	femei	 
din	Casa	de	rugăciuni,	or.	Edineț,	
anul	198919

Sursa     12 				Locuitorii	satului	
Cunicea	la	ieșirea	din	

biserică	după	terminarea	
slujbei,	anul	200920

18 Citat după: Крестный ход в землях Бессарабии. Старообрядческое село Покровка (РПСЦ). [Sursă 
electronică] — Regim de acces: http://samstar.ucoz.ru/publ/49-1-0-362.

19 Fotografie din cartea: Смилянской Е.Б., Денисова Н.Г. «Старообрядчество Бессарабии: книжность и певческая 
культура».

20 Fotografie de Denis Topal. — Regim de acces: http://denistopal.livejournal.com/4229.html.
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Unitatea 4. O lume închisă?

q

1. Datorită căror circumstanțe lipovenii și-au păstrat cultura tradițională (sursele 13, 14)?
2. Ce fenomene caracterizează viața din satele populate de lipoveni în zilele noastre 

(referința istorică, sursele 8, 13, 15, 16)?
3. Ce atitudine are tineretul față de tradiții și obiceiuri?
4. Care sunt cauzele „ștergerii specificului tradițional” în zilele noastre (sursele 4 și 14)?
5. În ce constă valoarea culturii tradiționale a lipovenilor? Cum poate influența caracterul 

deschis al societății contemporane asupra culturii credincioșilor de rit vechi?

Sursa  13 	Opinia	unui	istoric

Totul constă în faptul că până nu demult lipovenii au fost foarte precauți și comuni-
cau puțin cu reprezentanții altor credințe și naționalități. Până în anii 50–60 ai secolului 
XX unui „străin” puteau să nu-i dea o cană cu apă, iar dacă-l serveau totuși, cana era 
imediat aruncată. Căsătoriile lipovenilor cu persoane din sate populate nu de lipoveni 
erau extrem de nedorite. Desigur, astăzi multe s-au schimbat: căsătoriile interetnice și 
interconfesionale au devenit un lucru obișnuit, mulți reprezentanți ai generațiilor tinere 
se stabilesc în orașe, vara satele învecinate sunt pline de turiști…

Numind timpul în care au trăit ei ca pe o ultimă perioadă, credincioșii de rit vechi 
trebuiau să caute o modalitate de a exista în continuare în această lume. Ei dintotdeauna 
au întâmpinat dificultăți în comunicarea cu „străinii”, iar modul de viață închis, dictat 
de convingerile religioase și mai mult au contribuit la această înstrăinare. Atunci când 
credincioșii de rut vechi nimereau în alt mediu etnic, începea să lucreze principiul de 
autoapărare: pentru a supraviețui, trebuie să te ții de credința ta, de limba ta, iar toate 
celelalte sunt străine și din această cauză sunt dăunătoare. Și astăzi de la lipovenii mai 
în vârstă, dar și de vârstă mijlocie poți auzi punctul de vedere că poporul lor este unul 
ales și unic: „Lipovenii sunt adevărați ruși”; „lipovenii sunt oamenii Domnului, nu ca 
ceilalți”. Aceste categorii ale conștiinței mitologice, precum „oameni adevărați, cu-
rați”, „credință adevărată” au fost acele mecanisme care au asigurat integritatea acestei 
comunități. Totodată, majoritatea locuitorilor acestor sate și orașe nu pot explica deo-
sebirea principială dintre diferite biserici și confesii21.

Sursa  14 	Opinia	unui	cercetător

Trebuie să remarcăm faptul că păstrarea unor trăsături ale culturii tradiționale ale 
credincioșilor de rit vechi, în opinia noastră, nu trebuie explicată doar prin influența 
factorilor confesionali. Un rol important, în viziunea noastră, le joacă condițiile formă-
rii comunităților populate de credincioșii de rit vechi. Doar pe fondalul persecuțiilor 
și prigonirilor legăturile din comunități devin mai strânse, se acutizează percepția și 

21 Андреева Ю. Хроники одного путешествия, или в гостях у липован. [Sursă electronică] — Regim de acces: 
http://starover.kiev.ua/history.php?article=4.
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confruntarea dintre „al meu” și „străin”. De aceea, păstrarea  a tot ce e „al meu” și, nu 
în ultimul rând, păstrarea culturii tradiționale devenea un lucru extrem de important. 
Putem presupune că anume din această cauză în prezent, când s-a schimbat atitudinea 
față de lipoveni și ei nu se mai simt persecutați, în multe localități ale lipovenilor încep 
a dispărea unele trăsături tradiționale22.

Sursa  15 	Din	interviul	cu	Afanasii	Ivanovici	Scerbakov	—	membru	 
al	Consiliului	bisericesc	din	satul	Pocrovca

Este primit așa. Fratele meu a dorit să se angajeze la Chișinău la un centru de 
televiziune în calitate de electrician. Nu i-am permis. Am ajuns până la aceea că i-am 
ascuns pașaportul, pentru ca el să nu plece. Alt frate a vrut să plece după serviciul în 
armată. Mama plânge, tata plânge, iar eu ca unul mare îl conving: „Să știi, că îndată ce 
vei pleca, mama va muri și nu-ți vei putea lua rămas-bun de la ea”.23

Sursa  16 	Fragment	dintr-un	articol	de	revistă

Lipovenii — credincioșii de rit vechi — n-au cedat și au rezistat în fața „bolilor” 
civilizației, și-au păstrat credința. În prezent, în Vâlkov funcționează două biserici de 
rit vechi. Slujbele și ritualurile în bisericile „lipovenilor” sunt la fel ca și la noi, cei care 
ne facem semnul crucii cu trei degete (numiți în rusă ”щепотник”24). Absolut totul 
este la fel — sărbătorile, rugăciunile, icoanele. Doar că semnul crucii îl fac cu două 
degete. Și, după cum într-o discuție mi-a spus părintele din localitate, nu se vor dezice 
de aceasta niciodată: „Pentru noi aceasta nu e „un fleac”, este un principiu! Noi pentru 
dreptul de a face semnul crucii cu două degete ne-am dat viețile, pe ruguri am ars”. Cei 
mai activi enoriași sunt bătrânii, pe când tinerii lipoveni vin la biserică doar la marile 
sărbători. Se simte influența timpului nou. Tinerii nu vor să-și lase bărbi, iar fetele nu 
vor să poarte fuste lungi. Și, după cum a spus cu dezaprobare moșul Komari, curio-
zitatea locală, chiar își permit să se mărite cu cei din altă credință fără blagoslovirea 
părinților25.

q Discuție finală

 În ce măsură și de ce se păstrează în zilele noastre credința și cultura lipovenilor? 
Care este viitorul lor?

22 Душакова Н. Традиционное старообрядческое жилище Пруто-Днестровского междуречья и левобереж-
ного Поднестровья (XIX — нач. XXI в.). — Кишинев, 2012. — С. 32–33.

23 Расков Д. Экономическое чудо с. Покровка: к вопросу об адаптации к рынку старообрядцев Бессарабии // 
Традиционная культура. — 2009. — № 1. — С. 111–119.

24 Щепотник — la credincioșii de rit vechi se considera o poreclă urâtă la adresa credincioșilor care își făceau 
semnul crucii cu trei degete.

25 Бурлаку С. Путешествие в южную Бессарабию // Земля и Недвижимость Сибири — 2010. — № 6. — 
Regim de acces: http://www.vipstd.ru/journal/content/view/532/172/.
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 X Cum și de ce s-au modificat căsătoriile  
între reprezentanții diferitor culturi în secolul XX–XXI ?

q

1. Ce este reprezentat în sursele 1 și 2? Comparați tablourile. Ce au ele în comun și prin 
ce se deosebesc?

Sursa   1 		Vasili	Pukiriov.		 Sursa		 2 	Iurii	Pimenov.	 
Mezalianță,	18621   Nuntă	pe	strada	viitorului,	19622

q

2. Studiați diagrama din sursa 3. Ce modificări sunt reprezentate pe ea? Prezentați 
supoziții care ar explica aceste modificări.

1 [Sursa electronică] — Regim de acces: https://ru.wikipedia.org/wiki/Неравный_брак_(картина). — Data ultimei 
accesări 15.11.2014.

2 [Sursă electronică] — Regim de acces: http://artmmuseum.ru/muzejjnye-novosti-yurijj-ivanovich-pimenov. — Data 
ultimei accesări 15.11.2014.
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Sursa  3 	 Numărul	de	căsătorii	interetnice	din	numărul	total	de	căsătorii	înregistrate	
în	Ucraina	la	începutul	și	la	sfârșitul	secolului	XX3 

Unitatea 1. Familia tradițională: posibilitățile și obstacolele creării 
familiilor interetnice în Imperiul Rus

q

3. Cine elibera permisiunea pentru crearea familiilor interetnice în Imperiul Rus?  
(sursa 4)

4. În ce împrejurări devenea posibilă căsătoria interetnică a persoanelor convertite 
recent la creștinism de rit nou și a persoanelor care nu erau creștine? Care religie, în 
căsnicie și în relațiile de familie, era apărată în primul rând de lege și din ce cauză?

5. Cum erau considerate familiile formate din reprezentanți ai diferitor naționalități în 
satele în care locuiau doar persoane de aceeași naționalitate? În ce cazuri aceste 
familii erau recunoscute? (sursa 5)

6. După ce criterii se alegea partenerul de viață în sate? (sursa 6)
7. Se ținea cont de interesele persoanei, de părerile, de sentimentele ei, puteau 

acestea să prevaleze asupra stării materiale în cazul alegerii partenerului de viață? 
Argumentați-vă părerea cu citate din sursa 6.

8. Stabiliți în ce sursă și despre care tip de căsătorie mixtă este vorba (interetnică, 
interconfesională, între persoane care fac parte din pături sociale diferite ș.a.m.d.)?

9. Ce împrejurări favorizau și ce împrejurări limitau formarea căsătoriilor mixte la sfârșitul 
secolului ХІХ — începutul secolului ХХ?

1 Conform datelor statistice din anii 1897/1900   гг.: Чорний   С. Національний склад населення України в 
ХХ сто річчі. — Киев: НВП Картографія, 2001. — С. 48–49 și conform datelor recensământului din anul 
989: Розподіл населення за національністю та рідною мовою (0,1). Таблиця 19A050501_021. Банк даних 
/ Державна служба статистики.
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Sursa  3 	 Din	codul	de	legi	al	drepturilor	civile	la	începutul	secolului	XX	

Capitolul	1.	„Despre căsătoria între persoanele de religie ortodoxă”:
1. Persoanele de religie ortodoxă din toate categoriile sociale se pot căsători între 

ele fără a cere permisiune pentru acest lucru nici de la guvern/conducere, nici de la 
conducătorii societății sau conducătorul păturii sociale din care fac parte. În același 
temei, se admite și căsătoria între persoane străine creștine și cetățenii ruși de aceeași 
religie. <…>

6. Se interzic căsătoriile fără permisiunea părinților și tutorilor4.
9. Li se interzice să se căsătorească persoanelor care au un serviciu, militar sau 

civil, fără permisiunea șefilor, confirmată în scris.

Capitolul	3.	„Despre căsătoria înregistrată între persoane de religie creștină și per-
soane care aparțin altor religii”:

80. Dacă soția sau una dintre soțiile unui musulman5 sau ale unei alte persoane, de 
altă religie decât cea creștină, va primi Sfântul Botez, atunci căsătoria acesteia poate 
rămâne în vigoare fără confirmare prin cununie, conform legilor Bisericii Creștine, dar 
numai în cazul în care soțul, care a rămas în credința sa, se va obliga: 1) [să boteze] 
copiii care se vor naște de acum înainte în religia creștină; 2) să respecte preceptele 
Sfântului Botez, pe care l-au primit, să trăiască permanent în el, sau atâta timp cât va 
dura căsătoria, în căsătorie monogamă, renunțând la alte soții, dacă le are.

81. Dacă unul dintre soții care sunt de religie iudaică se va converti la creștinism, 
iar altul va rămâne în confesiunea la care aparținea, dar va dori să conviețuiască în 
continuare cu soțul convertit, atunci, rămânând în căsnicie, se obligă în scris: [să-l con-
vingă] insistent pe celălalt să se convertească la religia creștină, iar copiii care se vor 
naște, nici cu rugăminți, nici cu promisiuni, nici cu amenințări, nici prin alte mijloace 
să nu fie aduși în iudaism, iar persoanei convertite la creștinism, pentru credința ei, să 
nu i se aducă vreun prejudiciu moral6.

Sursa  5 	 Concepția	despre	căsătoria	interetnică	în	societatea	tradițională	la	începutul	
secolului	XX

Ivan Ivanovici Milev, bulgar (a. n. 1896) din satul Preslav, Zaporojie: „Noi și mai 
înainte eram prieteni cu ucrainenii care locuiau în satele vecine, ne întâlneam cu ei dese-
ori, în timpul iarmaroacelor și la târg, mergeam unii la alții în ospeție la sărbători, dar nu 
încheiam căsătorii cu ucraineni și ucrainence. Pe atunci, așa ceva nu se accepta”. 

Grecoaica Nicolitsa Fedora Alexeevna (a. n. 1898) din satul Stâla (Стыла), regiunea 
Donețk: „Mai înainte, trebuia să te măriți numai cu un bărbat de naționalitatea ta și din 
același sat cu tine. Dacă cineva se mărita cu un bărbat care nu era grec, de obicei, aceasta 

4 Tutore — persoană desemnată în mod special pentru educarea și însoțirea conform legii minorilor rămași fără părinți.
5 În islam, se admite ca un soț să aibă mai multe soții, ținând cont de anumite condiții.
6 Adaptat după ediția: Свод законов гражданских (св. зак. т. 10 ч. 1, изд. 1900 г. по Прод. 1906 и 1908 гг.). — С 

предметным указателем и с позднейшими узаконениями по день выхода в свет / Сост. А. Л. Саатчиан. — Изда-
ние неофициальное. — Санкт-Петербург: Издание Юридического книжного магазина И. И. Зубкова под фир-
мою „Законоведение”, 1911. То же [Sursa electronică] — Regim de acces: http://civil-law.narod.ru/wist/szg/szg111.
html. — Дата обращения 20.01.2014.
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era o mireasă „trecută”, căreia, cum se spunea pe atunci, îi era indiferent cu cine să se mă-
rite, era bucuroasă să se mărite chiar și cu un „străin”, numai să nu rămână fată bătrână7.

Sursa  6 	 Fragmente	din	amintirile	țăranilor	de	până	la	colectivizare	

Se căsătoreau bogații cu săracii?
— Alegerea se făcea, mai mult sau mai puțin, după cenzul de avere, după nivelul 

pe care îl aveau. Pe atunci, tinerii nu prea se luau din dragoste, deseori erau căsătoriți 
fără voia lor. Trebuia să-ți asculți tatăl. Dacă cineva se căsătorea nu de bunăvoie, cu 
timpul, se obișnuiau unul cu altul și trăiau, indiferent dacă era sau nu era dragoste 
(Mihail Pavlovici Maslo);

— Se străduiau să se căsătorească cu bogați, să aibă pământ. Mireasa putea să fie 
și urâtă, numai să aibă pământ. (Ustina Efimovna Osadcea);

— Se căsătoreau, dacă se plăceau. Mireasa putea să fie și săracă, numai să-i placă 
mirelui. Era diferit, se măritau și fetele bogate, și cele sărace (Prascovia Fedotovna 
Smola);

— Cei bogați nu erau interesați de fetele noastre sărace. Cei săraci se căsătoreau cu 
cei care erau țărani mijlocași. (Prascovia Mitrofanovna Beskorovainaya)8.

Unitatea 2. Familiile interetnice în timpul URSS și în prezent

q

10. Care era atitudinea oficială a puterii sovietice față de familiile mixte și de ce se li se 
acorda atâta atenție acestor familii (sursa 7)?

11. Datorită cărui fapt oamenii din orașe şi republici sovietice diferite sau țări 
independente puteau să se întâlnească?

12. Cum se alegea în familiile interetnice locul de trai, limba de comunicare, tradițiile, 
religia, numele copiilor? Era oare această alegere consecința unei decizii luate de 
comun acord, un compromis sau dorința unuia dintre parteneri?

13. Ce aveau în comun persoanele din familiile interetnice (sursele 8–11) și din ce cauză?
14. Prin ce se deosebește istoria familiei Ivanei și a lui Arcil (sura 12) de istoria familiilor 

prezentate în sursele 8–11? Ce au în comun aceste familii și din ce cauză?

Sursa  7 	 Despre	căsniciile	interetnice	în	URSS

În anii postbelici familiile mixte au devenit un fenomen întâlnit frecvent. După 
datele recensământului din anul 1959, acestea constituiau 10% din toate familiile din 
țara noastră, în 1970 acestea constituiau 13,5%, iar în 1979 — circa 15%. Cauza creș-
terii ponderii familiilor mixte (formate din reprezentanți ai diferitor naționalități) era 

7 Пономарев А. Межнациональные браки в УССР и процесс интернационализации / А.Пономарев. — К. : Нау-
кова думка, 1983. — С. 69.

8 Нолл В. Трансформація громадянського суспільства. Усна історія селянської культури 1920–1930 років /  
В. Нолл. — К. : Родовід, 1999. — С. 109–110 (traducere din limba rusă de către autor).
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creșterea numărului de căsătorii interetnice. În prezent, comunicarea internațională este 
un element indispensabil al modului socialist de viață, iar familiile mixte reprezintă 
cea mai strânsă formă a acestei comunicări. În Programul PCUS, adoptat la cel de-al 
XXVII-lea Congres al Partidului, se spunea: „Partidul, statul nostru sunt interesate ca 
fiecare om din țara noastră să fie pătruns de sentimentul prieteniei și frăției, care unește 
toate popoarele și naționalitățile din URSS, de cultura înaltă în comunicarea internați-
onală, de intoleranța față de naționalism și șovinism, față de egoismul național, față de 
obiceiurile și tradițiile care împiedică înnoirea vieții în stil comunist”9.

Sursa  8 	 Din	istoria	unei	familii	ucraineano-moldovenești

Tatăl mei, Nicolai Zaharovici Ștucenko (1930–1976) este ucrainean, iar mama, 
Tamara Iliinicina Babaru (1937–1999) — moldoveancă. Părinții mei s-au cunoscut la 
Moscova, în timpul unei deplasări. La începutul anilor 1960 s-au căsătorit. Nu au făcut 
nuntă. Și-au înregistrat căsătoria la Oficiul Stării Civile. Întrucât locuiau la Chișinău, în 
familie se vorbea numai în limba rusă. Când s-au născut copiii, nu a fost nicio problemă 
cu alegerea prenumelui. I-au numit Iurii și Aliona. Pe atunci, nu se permitea să vorbești 
despre ceea ce este național. Toți locuiau în Uniunea Sovietică. Uneori, tata vorbea în 
limba ucraineană, dacă mergeam la rudele lui în Ucraina. Nu respecta însă tradițiile 
ucrainene, pentru că locuiam în oraș, unde totul era, în linii generale, de același fel, 
omogen — sovietic. Dacă am avut conflicte din motive naționale? Nu. Niciodată nu a 
fost așa ceva10.

Sursa  9 	 Din	istoria	unei	familii	azero-ruse	

Samir Gasanovici Guseinov (Гусейнов Самир Гасанович) (a. n. 1973) — de 
naționalitate azeră. Soția mea, Galina Veaceslavovna Guseinova (a. n. 1973) este 
rusoaică. Am făcut cunoștință la Moscova, la o conferință, iar în anul 2003 ne-am 
căsătorit. Nu am făcut nuntă. Am înregistrat căsătoria la Oficiul Stării Civile. Nu am 
putut înregistra și cununia religioasă, întrucât eu sunt musulman, iar soția este orto-
doxă. Nu am impus-o să-și schimbe confesiunea, dar dacă acest lucru se va întâmpla 
vreodată, voi fi bucuros. Dacă aceasta poate fi considerată o tradiție, atunci, când o 
femeie se căsătorește, trebuie neapărat să-și schimbe numele, întrucât acest lucru este 
primul indiciu al faptului că s-a căsătorit. Totodată, soția trebuie să poarte verighetă, 
ceea ce, pentru mine, nu este atât de principial. Pentru mine, este foarte importantă 
circumcizia băieților (un ritual religios la unele popoare orientale care constă în su-
primarea prepuțului înainte de căsătorie, la pubertate sau imediat după naștere). Când 
va veni timpul, eu neapărat îi voi face circumcizie feciorului meu. Acum, el încă este 
mic, noi vorbim cu el în limba rusă, iar când va merge la școală, voi începe a vorbi cu 

9 Сусоколов А. А. Межнациональные браки в СССР. — М.: Мысль, 1987. — С. 10.
10 Из рассказа Штученко Ю. Н., записанного Ковалевской Ольгой в Киевe, в декабре 2012 года для проекта „Об-

щая история. Диалог культур”.
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el în limba azeră. Dacă am avut conflicte din motive naționale? Nu. Conflictul poate 
fi între soț și soție, dar între ruși și azeri, nu. În caz contrar, de ce te-ai căsătorit11?

Sursa  10 	Din	istoria	unei	familii	ruso-georgiene

Soțul meu este Gheorghii Divievici Afvlediani (a. n. 1966). De naționalitate, este 
georgian, iar eu, soția lui, Tatiana Albertovna Zaparii (a. n. 1977), sunt rusoaică. Ne-am 
cunoscut în orașul Donențk. Ne-am căsătorit în anul 1999. Nu am făcut nuntă. Ne-am 
înregistrat căsătoria la Oficiul Stării Civile. Eu, în general, nu înțeleg rostul la toate 
aceste rochii, păpuși, flori <…>. Eu sunt rusoaică și în casă la noi tot timpul s-a vorbit 
în limba rusă. Soțul a învățat în Rusia, apoi a făcut serviciul militar în Armata Sovietică. 
După aceasta tot timpul vorbeam în familie în limba rusă. Soțul se minuna permanent 
că în Ucraina nu se vorbește sau se vorbește foarte puțin în limba ucraineană <…>. 
Când am ales nume pentru feciorul nostru, soțul a insistat să fie cum vrea el. Băiatul 
se numește Luca (prenume georgian). La început, nu mi-a plăcut acest lucru, dar apoi 
am înțeles că așa chiar este mai bine. Și numele pentru fiică tot așa l-am ales, ca să se 
potrivească cu numele fratelui. Fiica se numește Alica. 

Noi ambii ne-am născut și am făcut studii pe timpul URSS, iar pe atunci toți vor-
beau în limba rusă, de aceea nu avem anumite principii în ceea ce privește educația 
națională.12

Sursa  11 	Din	istoria	unei	familii	ruso-armene	

Alexandr Victorovici Korneev (a. n. 1968). Soțul meu este rus de naționalitate, iar 
eu, soția lui, Tatiana Sergheevna Halapean (a. n. 1978), sunt armeanca. Am făcut cu-
noștință în orașul Donețk, dar ne-am stabilit cu traiul în Kiev, unde în anul 2003 ne-am 
căsătorit. Nu am făcut nuntă. Doar ne-am înregistrat căsătoria la Oficiul Stării Civile. 
Pe fiică am numit-o Sofia. Pur și simplu, ne-a plăcut mult acest nume. <…> De fapt, 
ne-am înțeles în felul următor: dacă se va naște o fetiță, eu îi voi alege numele, dacă se 
va naște un băiețel, soțul va alege numele pentru el. Noi, în general, mai degrabă, res-
pectăm tradițiile ucrainene. Vorba e că familia mea a fost mixtă: tatăl meu și bunicul au 
fost armeni. Mama a fot rusoaică. <…> Mama comunica cu tata întotdeauna în limba 
rusă, iar eu am absolvit o școală sovietică obișnuită. Aproape că nu cunosc tradițiile 
armenești13.

11 Din povestirile S. G. Guseinova, înregistrate de către Olga Kovalevskaia la Kiev, în decembrie 2012, pentru proiectul 
„O istorie comună. Dialogul culturilor”.

12 Din povestirile T.A. Zaparii, înregistrate de către Olga Kovalevskaia la Kiev, în decembrie 2012, pentru proiectul 
„O istorie comună. Dialogul culturilor”. 

13 Din interviul cu T. S. Halapean, înregistrat de către Olga Kovalevskaia la Kiev, în decembrie 2012, pentru proiectul 
„O istorie comună. Dialogul culturilor”. 
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Sursa  12 	Din	emisiunea	televizată	„Comunicare	fără	bariere”

Vocea	de	după	cadru: „El este georgian. Ea este ucraineancă. Ivanna + Arcil — 
aceasta este formula dragostei. Relațiile au evoluat într-un roman, iar romanul — într-o 
mare dragoste. Toate aceste etape au fost parcurse peste hotare. În Elveția și în SUA. 
S-au stabilit cu traiul în Ucraina. Acum, Arcil, Ivanna și cele două fiice ale lor comu-
nică, în familie, în patru limbi.”

Arcil	Țințadze, soțul: „Ivanna este o persoană care are o atitudine deosebită de 
faptul că eu sunt georgian. Copiii înțeleg acest lucru. Cu copiii comunic doar în limba 
georgiană. Ivanna vorbește cu ei în limba ucraineană.”

Limba rusă, în familia Klimpush-Țințadze este limbă de comunicare internațio-
nală. Arcil și Ivanna au făcut cunoștință când locuiau peste hotare și atunci comunicau 
în limba rusă. Mai târziu, au făcut cunoștință, corespunzător, cu limbile ucraineană și 
georgiană. 

Ivanna	Klimpush-Țințadze, soția: „Eu consider că doar datorită faptului că fie-
care dintre noi își iubește atât de mult ceea ce este a lui, național, noi putem respecta 
ceea ce este a altcuiva, de aceea nu avem probleme naționale. Eu studiez limba georgi-
ană, pentru că eu trebuie să înțeleg despre ce discută soțul cu copiii”.

Vocea	de	după	cadru: „Copiii nu rămân în urmă de părinți. Solomia și Melania 
(în georgiană — Salome și Melano), cunosc limbile engleză, georgiană, ucraineană. 
Limba rusă au însușit-o independent.”

Arcil	Țințadze: „<…> Nu știu pentru ce și cum au învățat limba rusă. De fapt, 
nimeni nu i-a învățat această limbă. Au adus-o de la școala ucraineană.”

Ivanna	Klimpush-Țințadze: „În afară de faptul că cinci zile copiii merg la școala 
ucraineană, încă două zile în săptămână merg la școala georgiană.”

Arcil	Țințadze: „În familia noastră se crede așa: cu cât mai multe limbi cunoști, 
cu atât mai multe posibilități ai în viață”14.

q Discuție finală

 Cum au influențat politica de stat și modificările din societate asupra căsătoriilor mixte 
(interculturale) în secolul ХХ și la începutul secolului XXI? Comparați în ce măsură 
răspunsurile voastre confirmă presupozițiile despre familiile interetnice prezentate la 
începutul lecției.

 Care sunt, după părerea Dumneavoastră, principalele criterii de alegere a partenerului 
de viață în zilele noastre? Ce influențează asupra formării acestor criterii?

14 „Общение без барьеров” emisiune din 27.07.2012 г. Телерадіокомпанія „Вікна-Новини” [Sursă electronică] — 
Regim de acces: http://vikka.ck.ua/ua/news.php?bl=1&pid=6&view=5783. — Data ultimei accesări 03.04.2014.
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 X În ce mod comerțul frontalier contribuie  
la stabilizarea situației din regiune?

q

1. În baza studierii referinței istorice și a hărții (sursa 1), explicați cine și ce este 
reprezentat pe fotografia din sursa 2. 

¡¡ Referinţă istorică 

Pe teritoriul Caucazului, inclusiv al Caucazului de Sud, timp de multe decenii s-au 
format modele complexe de stabilizare a situațiilor de conflict interetnice, intercomunitare 
și intergrupale. 

Publicațiile periodice din sec. al XIX-lea — începutul sec. XX-lea conțin multe 
exemple de soluționare a situațiilor de conflict prin intermediul instituțiilor și mecanis-
melor „tradiționale”. Astfel de mecanisme funcționau, de asemenea, și pe parcursul sec. 
XX, când, periodic, apăreau situații de conflict la hotarele dintre Armenia și Azerbaidjan, 
Georgia și Abhazia, Georgia și Osetia de Sud. Popoarelor care locuiesc în diferite state, 
situate pe teritoriul Caucazului de Sud, de mult timp le sunt cunoscute tradițiile comerțului 
frontalier. Exemplele de contacte interetnice, inclusiv în procesul de cumpărare-vânzare, 
prezintă o continuare a tradițiilor și demonstrează că, și în caz de relații tensionate, în 
timpul situațiilor tensionate, părțile implicate în conflict pot găsi forme de relații reci-
proce. Drept exemplu de acest fel de contacte pot servi două piețe: una — la hotarul dintre 
Georgia și Armenia în Sadakhlo și Bagratashen, alta — la hotarul administrativ dintre 
Georgia și Osetia de Sud în Ergneti. 

Sadakhlo este o localitate de pe teritoriul Georgiei la hotarul cu Armenia. Populația o 
constituie aproximativ 10 000 oameni. În general, aici locuiesc azeri, dar sunt și georgieni 
și reprezentanți ai altor naționalități. Satele Sadakhlo și Bagratashen sunt despărțite de 
râul Debed și de o fâșie îngustă de livezi. Aici este instalat unul dintre cele trei puncte de 
trecere și control vamal de la hotarul dintre Armenia și Georgia care este cel mai aglome-
rat, fiind situat pe șoseaua Erevan — Tbilisi.

Tot aici, pe teritoriul situat în apropierea podului care unește malurile râului s-a des-
chis o piață. Piața de la Sadakhlo prezintă interes, în primul rând, prin faptul că se află, 
chiar la hotarul cu Armenia (treci hotarul și intri în piață). În al doilea rând, piața se află 
lângă un sat, locuit de azeri. Piața de la Sadakhlo a fost o sursă de existență nu doar pentru 
locuitorii acestei regiuni, dar și pentru a parte din refugiații din Abhazia și Osetia de Sud, 
care târguiau aici cu citrice și mere. De fapt, cetățenii Armeniei, chiar în timpul acțiunilor 
militare, nu au întrerupt legăturile comerciale cu cetățenii Georgiei de naționalitate azeră. 
Discuțiile cu vânzătorii de la piață au demonstrat că relațiile comerciale s-au păstrat, de 
asemenea, și cu cetățenii Azerbaidjanului.

Ambele piețe (din Sadakhlo și Ergneti) au fost deschise de la jumătatea anilor 1990 
până la mijlocul anilor 2000 și au fost închise de autorităţile georgiene.
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Sursa  1  Piețele	de	la	frontiera	din	regiunea	Caucazului	de	la	înc.	sec.	XXI	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa  2 	 Comerțul	din	piețele	de	la	frontieră1 
 

1 Aici și în continuare fotografii din arhiva personală a autorului și etnografului A. Dabaghian.
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q

2. Ce se înțelege prin „imaginea dușmanului” (vezi: Nota informativă)?
3. În baza surselor, determinați în ce mod comerțul frontalier ajută în lichidarea „imaginii 

dușmanului”.

¡¡ Referinţă istorică 

Imaginea dușmanului — una dintre manifestările stereotipurilor negative în relațiile in-
teretnice. Una dintre particularitățile distincte ale „dușmanului” este dezumanizarea lui — 
atribuirea „dușmanului” unor caracteristici și calități negative. „Dușmanul” se asociază cu 
răutatea, ura, agresiunea, ipocrizia, violența, moartea și alte lucruri negative. „Dușmanul” 
este un fenomen care prezintă o amenințare reală sau imaginară unui om, unui grup sau 
unei societăți. El este purtătorul unor calități și însușiri antiumane, de aceea „dușmanul” 
este o țintă pentru așa-zisa discriminare „justificată” sau violentă.

Sursa  3 	 Piața	și	imaginea	celuilalt

Indiferent de circumstanțele care s-au creat pe parcursul anilor, Sadakhlo era o po-
sibilitate de supraviețuire atât pentru armeni, cât și pentru azeri. Unii trăiesc din contul 
altora. Această zonă de comerț neutră contribuie la scăderea tensiunii situației politice. 
Ambele părți înțeleg foarte bine acest lucru. Deocamdată, mii de oameni din Armenia 
vin în Sadakhlo, comunică cu azerii, se apropie de ei, fac schimb de păreri, vând îm-
preună, indiferent de domeniul de interese, specialitate, apartenență națională. Pentru 
cetățenii Armeniei și Azerbaidjanului zona neutră a devenit un loc de întâlnire. <…>. 
Și toate aceste lucruri au un impact pozitiv asupra revizuirii imaginii „dușmanului”2.

Sursa  4 	 Sadakhlo	și	Bagratashen:	fenomene	frontaliere	

Piața din satul Sadakhlo, situat la hotarul dintre Georgia și Armenia și populat în majo-
ritate de azeri, era cunoscută ca unul dintre cele mai stabile centre economice care funcționa 
în Caucazul de Sud. Puținele reflecții despre caracterul și rolul funcțional al pieței includeau 
acel fapt important că această piață prezenta în sine o comunitate comercială armeano-azeră, 
care timp de mulți ani se bucura de o atracție deosebită. Piața exista încă din anii 1990, dar 
a început să lucreze activ din anul 1993. Posibilitățile oferite odată cu deschiderea pieței 
de la Sadakhlo i-au făcut pe cetățenii Armeniei și Georgiei, rămași fără de lucru, să vină în 
acest loc. Azerii, armenii și georgienii veneau încoace pentru a face comerț, pentru a-și găsi 
de lucru sau pentru a deschide o afacere. „Relațiile comerciale” se stabileau, de obicei, între 
georgieni, azeri și armeni. Azerii vindeau, armenii cumpărau, iar georgienii, în calitate de 
„stăpâni ai casei”, „controlau” procesul3.

2 Н. Булгадарян. Садахло. Зеркало и модель Южного Кавказа. — [Sursă electronică]. — Regim de acces: http://hcav.
am/attachments/5d061 sadakhlo[1].pdf. 

3 Погосян Анна. Садахло как нейтральная зона армяно-азербайджанских контактов: использование торговли 
в качестве средства для трансформации конфликта. — [Sursă electronică] „Кавказский выпуск”. — Regim de 
acces: http://caucasusedition.net/ru/blog/садахло-как-нейтральная-зона-армяно-а/.
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Sursa  5 	 Crearea	„uniunii	caucaziene”

…Diversitatea etnică s-a manifestat și în așa elemente culturale, cum ar fi: tipurile 
de așezări și case, îmbrăcămintea și obiectele casnice confecționate din diverse ma-
teriale; coexistența diferitor religii: creștinismul, islamul, iudaismul, la fel ca și alte 
credințe locale. În același timp, soarta istorică comună, apropierea etnică a popoarelor 
din Caucaz a stat la baza formării uniunii etnografice și istorico-culturale caucaziene. 
Această uniune s-a manifestat, în special, în prelucrarea artistică a metalului și a lemnu-
lui, în giuvaergerie, cioplirea în piatră, confecționarea covoarelor, broderie etc. O altă 
particularitate a tradiției caucaziene este considerată ospitalitatea, de la care pornește 
obiceiul de kunak — stabilirea relațiilor de prietenie între oameni de diferite origini și 
chiar diferite popoare — care contribuie la rezolvarea oricăror situații de conflict4.

Sursa  6 	 Noi	și	ei:	formule	de	relații	interetnice

În legătură cu aceasta, mi-au venit în minte niște notițe dintr-un jurnal de campa-
nie: la o stație, am intrat în discuție cu o vânzătoare (o azeră de vreo 50 de ani). De ea 
s-au apropiat niște oameni și au început s-o întrebe în limba rusă. După ce persoanele 
au plecat, vânzătoarea, arătând din cap spre ei, a spus: „Aceștia toți sunt armeni…”. A 
urmat o pauză lungă în așteptarea reacției din partea mea… La întrebarea mea, dacă 
nu apar probleme, mi-a răspuns imediat: „Nu, dar ce ne pot spune ei?” Pe fondalul 
manifestărilor de acest fel se întâlneau și alte reflecții: „Armenii vin încoace din satele 
vecine. Nu demult s-au oprit la mine acasă, ei au venit din satul Bagratashen. Avem 
relații bune cu ei” (bărbat, azer, 60 de ani). 

Sau: „Am mulți prieteni printre armeni. I-am invitat și pe ei la nunta de azi, îmi 
pare rău, că n-au putut veni” (bărbat, azer, 55 de ani). Iată încă o mărturisire: „Prietena 
mea este din Kirovakan (armeană) a venit nu demult și a cerut să-i împrumut 300 $. 
Desigur, i-am dat. Îmi va întoarce banii, n-are încotro… Am făcut cunoștință la piață, 
ea păstra lucrurile la mine, așa și ne-am împrietenit”5. 

Sursa  7 	 Noi	și	ei:	comerțul	chiar	și	în	perioada	de	conflict…

Azerii din Sadakho fac comerț liber cu armenii. Despre aceasta a relatat Akifa 
Aliieva, președintele oficiului din Ghiandjin al Asambleii Generale Civile din Helsinki6 
care a realizat o monitorizare în Sadakho, cu scopul de a determina relațiile dintre na-
ționalitățile aflate în conflict din această regiune. 

Cum a relatat Akifa Aliieva, în fiecare zi din Sadakho spre Baku pleacă 25 de au-
tobuze și 10 microbuze pentru procurarea mărfurilor din zona comercială „Bina”. Din 
Azerbaidjan în Sadakho sunt aduse produse, îmbrăcăminte și mărfuri de uz casnic, 

4 Сайт Российского этнографического музея (материал подготовлен В. А. Дмитриевым). — [Sursă electronică] 
http://www.ethnomuseum.ru. — Regim de acces: http://www.ethnomuseum. ru/section69/23/269 /387.htm.

5 Гусейнова С. Азербайджанцы и Армяне в Грузии: пространство совместного проживания. — Положительные 
примеры из истории сосуществования народов стран Южного Кавказа. Статьи ученых — историков и экспертов 
из Азербайджана, Армении и Грузии (Ереван, Армения). — Ереван, Антарес, 2009. — С. 156. — [Sursă electronică] 
http://rus.acgrc.am. — Regim de acces: http://rus.acgrc.am/ positive examples of coexistence_russian.pdf.

6 Oficiul Acambleii Civile din Helsinki, situat în Azerbaidjan.
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iar din Armenia în Sadakho se aduce pește, cartofi și varză… În general, la piață sunt 
3200 de puncte comerciale, în afară de ospătării și restaurante. Vânzătorii azeri sunt, în 
general, femei și tineri. Vorbesc cu cumpărătorii armeni în limba acestora. Banii puși 
în circulație sunt dolarii, lari7 și dramele8. Azerii din Sadakho circulă nestingherit prin 
satele armene din apropiere pentru a face cumpărături. După cu spun ei, unele produse 
acolo sunt mai ieftine. Dacă e să privești mai atent, atunci Sadakho este o zonă econo-
mică liberă9.

Sursa  8 	 Opinia	unui	expert	independent	despre	comerțul	de	frontieră	din	Ergneti

Pe timpul existenței pieței de la Ergneti, populația osetină era mai aproape de 
Georgia — în circulație erau lari. Orice georgian putea să se deplaseze în regiunea 
Țhinvali, iar de acolo să plece în Rusia. Georgienii și osetinii comunicau, împreună 
târguiau, stabileau relații de rudenie. Încrederea reciprocă a fost restabilită. În Țhinvali 
se auzea deja limba georgiană. Adică, exista perspectiva de apropiere. Trebuia și în 
Abhazia de organizat ceva de genul pieței de la Ergneti și în așa fel să-i intereseze și pe 
abhazi. Evident că fărădelegea, răspândirea drogurilor și a armelor trebuiau curmate. 
Dar piața nu trebuia închisă numai pentru a opri importul drogurilor10. 

Sursa  9 	 Părerea	lui	Șalva	Kasradze	(82	de	ani),	refugiat	din	Ergneti	

Consider, că închiderea pieței de la Ergneti nu e o greșeală, ci o crimă. Aveau 
oamenii de se ocupa? Anume o activitate în comun a fost condiția necesară pentru re-
stabilirea relațiilor apropiate și prietenești între noi. Piața au închis-o cu scopul luptei 
împotriva corupției. A-i lăsa pe oameni fără de lucru — oare aceasta este lupta împo-
triva corupției11?

Sursa  10 	Despre	comerțul	la	piața	din	Ergneti

Piața din Ergneti a fost deschisă timp de 7 ani, până la „revoluția trandafirilor”12, 
între orașul Țhinvali și satul Ergneti din raionul Gori. La piață se comercializa, în 
general, cu benzină fără taxa de acciz13 adusă din Rusia, zahăr, țigări, făină și grâu. 
La piață se vindea, de asemenea, și alte produse, de regulă, de contrabandă: fructe, 
cereale, legume ș.a. Din cauza conflictului, popoarele implicatele în el — osetinii și 

7 Unitate monetară în Georgia.
8 Unitate monetară din Armenia.
9 Материал Гянджинского офиса Хельсинкской Гражданской Ассамблеи: Садахло. Зеркало и модель Южного 

Кавказа. —[Sursă electronică]: — Regim de acces: http://hcav.аm/attachments/5d061sadakhlo [1].pdf.
10 Opinia expertului independent Paata Zakareișvili în ziarul „Резонанси”, 23 martie 2008. — Citat după: Как мы жили 

вместе в Грузии в XX веке. — Тбилиси, 2011. — С. 13.
11 Citat după: Как мы жили вместе в Грузии в XX веке. — Тбилиси, 2011. — С. 13.
12 Revoluția Trandafirilor — revoluția din noiembrie 2003 din Georgia. Cauza principală a revoluției a fost falsificarea 

alegerilor parlamentare din 2 noiembrie 2003. În timpul revoluției, președintele Eduard Șevarnadze și-a dat demisia, 
iar puterea în țară a fost preluată de opoziția condusă de Mihail Saakașvili.

13 Аcciză — impozit indirect care se percepe, în cele mai dese cazuri, asupra mărfurilor de larg consum (tutun, vin etc.). Este 
inclusă în preț și astfel este achitată de consumator. Accizele servesc drept sursă importantă a veniturilor în bugetul de stat 
al țărilor contemporane. Mărimea accizelor la multe produse constituie o jumătate, iar uneori — 2/3 din preț.
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georgienii — comunicau și comercializau produse vital necesare. Aceste relații demon-
strau o dată în plus că mai existau resurse de stabilire a păcii14.

Sursa  11 	Un	ziarist	englez	despre	importanța	comerțului	frontalier	în	Caucaz

Caucazul este o regiune mică și nestabilă. Națiunile care locuiesc în Georgia, 
Armenia și Azerbaidjan, la fel ca și cele din zona Caucazului de Nord aflată sub juris-
dicția Rusiei trebuie singure să colaboreze pentru a crea o regiune integră… Populația 
Caucazului încearcă să nu piardă această șansă și de fiecare dată se folosește de posi-
bilitatea de a face business. Istoria a două piețe ne servește drept exemplu elocvent al 
acestui fapt. Prima piață, de lângă Ergneti, a fost deschisă în imediata apropiere de ho-
tarul administrativ cu Osetia de Sud… [A doua] — la hotarul Georgiei cu Armenia, în 
satul Sadakhlo: o imensă piață azero-armeană pe teritoriul Georgiei, unde nu întâlneai 
niciun gruzin. Azerii cumpărau produse armenești, armenii — pe cele azere, de care 
erau pline toate magazinele din Erevan. Sub presiunea guvernului, activitatea pieții a 
fost limitată, dar piața nu închisă definitiv. Este încă un exemplu de reprimare a cola-
borării interetnice.

Din punct de vedere juridic, aceste acțiuni erau justificate, era un pas legitim, dar, 
cum menționează Ghiorghii Haindrava, fostul ministru pe probleme de reglementare 
a conflictelor: „Dacă piața de la Ergneti n-ar fi existat, ea trebuia să fie inventată”. 
Posibil, ea a fost cel mai mare eveniment în restabilirea încrederii între toate popoarele 
din regiunea Caucazului, care practică comerțul. Posibil, primul pas înspre declanșarea 
unui nou război a fost făcut atunci, când această piață a fost închisă. 

Politica stă la o parte, pe când interesele economice comune și [cerințele] securi-
tății trebuie să se dezvolte împreună. Caucazul de Sud este un mecanism subtil, în care 
defectarea unei piese imediat va influența funcționalitatea întregului mecanism15.

q

4. Ce argumente „pro” sau „contra” ar fi putut aduce locuitorii regiunii în ceea ce privește 
existența piețelor frontaliere (sursele 7, 9, 12–15)?

5. Studiați fotografiile (sursele 12–13). Ce mărfuri sunt propuse în piață? Cum sunt 
organizate vânzarea, păstrarea și livrarea mărfurilor? 

6. Cum credeți, cât de solicitate de către locuitori sunt mărfurile scoase la vânzare în 
piață (sursele 12–13)?

14 Леван Себискверадзе. Откроется ли Эргнетский рынок? 23.01.2013 (în limba georgiană). — [Sursă electronică] — 
Regim de acces: http://www.humanrights.ge/index.php?a=main&pid=16198&lang=geo. 

15	 თომას	დი	ვალი,	კავკასია:	გატეხილი	რეგიონი,	ლონდონი,	დეკემბერი	2008. [Sursă electronică] Томас ди 
Валь. Кавказ: поломанный регион. Лондон, декабрь 2008 года. — Regim de acces: http://foreignpressge.blogspot.
com/2008_05_01_archive.html (Traducere din georgiană de E. Medzmariașvili).
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Sursa  14 	Ali	Babaiev,	președintele	Congresului	Azer	din	Georgia,	 
despre	ideea	redeschiderii	pieței	de	la	Sadakhlo

Conducerii georgiene nu i-a reușit să controleze teritoriile frontaliere și să împie-
dice cazurile de contrabandă. Nu înțeleg atunci, de ce guvernul are nevoie de atâția 
grăniceri, dacă n-au reușit să stabilească ordinea. Lasă-i să deschidă piață și să contro-
leze hotarul, ei pot face acest lucru. Deși trebuie să menționez că problema legată de 
contrabandă n-a fost soluționată prin închiderea pieței. Chiar până în prezent are loc 
schimbul ilegal de mărfuri, ocolind piața…

…După ce piața a fost închisă, majoritatea populației din teritoriile frontaliere au 
plecat la lucru peste hotare. Oamenii, care au luat credite din bănci, au devenit persoane 
insolvabile, deoarece bunurile lor au fost confiscate. Statul nu are grijă nici cel puțin de 
îmbunătățirea condițiilor de trai ale oamenilor. Piața au închis-o, dar în schimb acestor 
persoane nu li s-a propus un loc de lucru alternativ16.

Sursa  15 	Populația	locală	despre	perspectivele	redeschiderii	 
pieței	de	la	Ergneti

După părerea populației din localitate, piața de la Ergneti avea atât laturi pozitive, 
cât și negative. Dacă piața va fi redeschisă, consideră ei, accizele la mărfuri trebuie 
puse chiar în localitatea Ergneti, în caz contrar, va urma o creștere vertiginoasă a con-
trabandei și piața va deveni o sursă nouă pentru corupție. 

Zaza Kahabrișvili, localnic din strâmtoarea Liahv, spune: „Deoarece făina, zahărul 
și alte produse erau aici mai ieftine, toată Georgia de Est făcea cumpărături la piața 
din Ergneti. Noi, localnicii, susținem redeschiderea pieței, deși nu vrem ca așa cum a 
fost în anii 1990 din Țhinvali, împreună cu mărfuri, să fie aduse și droguri. Atunci, din 
cauza produselor narcotice aduse, tineretul georgian și abhaz a fost otrăvit și mulți au 
devenit jertfe ale narcomaniei”.

Ghiorghii Kasradze, locuitor din Ergneti: „Familia mea nu-și poate aduce aminte 
nimic bun despre acel timp. Noaptea nu puteai ieși din casă, deoarece în Ergneti dom-
nea fărădelegea, cine și ce făcea era imposibil să înțelegi. Odată, niște osetini cunoscuți 
ne-au rugat să avem grijă de un „Kamaz” plin cu patruzeci de tone de benzină. În noap-
tea următoare au dat buzna niște persoane mascate, au luat și mașina, și toți banii pe 
care îi aveam. Mi-e frică ca aceste evenimente să nu să se repete. Mai ales că noi nici 
acum nu suntem protejați. Ce se va mai întâmpla, Dumnezeu știe…”.

Deși atitudinea este diferită, majoritatea locuitorii satelor georgiene din apropierea 
zonelor de conflict privesc pozitiv la perspectiva redeschiderii pieței de la Ergneti. În 
opinia lor, târgul este evident mai bun, decât războiul și dușmănia17!

16 ნონა	სალაღაია,	სადახლოს	მოსახლეობა	„საზღვრისპირა	სავაჭრო	ცენტრის“	გახსნას	ითხოვს, 23.04.2009 
(Н.Салагая. Население Садахло требует восстановление „приграничного торгового центра”). — [Sursă 
electronică]: — Regim de acces: http://www.humanrights.ge/index.php?a=main&pid=7612&lang=geo. (Traducere 
din georgiană de E. Medzmariașvili).

17 [Sursă electronică]: Леван Себискверадзе, Откройтся-ли Эргнетский рынок? 23.01.2013 (în limba georgiană). — 
Regim de acces: http://www.humanrights.ge/index.php?a=main&pid=16198&lang=geo. (Traducere din georgiană de 
E. Medzmariașvili).
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Sursa  16 	Piața	și	modul	de	viață	al	populației

În anul 2007 piața a fost închisă. Aceasta însemna că populația băștinașă trebuia 
să se ocupe din nou de lucrările agricole, — ocupație pentru care ei nu erau pregătiți, 
deoarece existența pe parcursul unui timp îndelungat al pieței a schimbat totalmente 
modul de viață din localitatea Sadakhlo. Obișnuiți într-atâta cu veniturile pe care le 
aducea piața, oamenii nu erau deloc încântați să se întoarcă la prelucrarea pământului, 
ocupație cândva obișnuită pentru ei18.

q

7. Presupuneți, de ce s-a condus puterea atunci când a închis piețele (sursele 9, 10, 12, 
13, 15, 17, 18, 19)?

8. Analizați fotografiile (sursele 12–13). Cum credeți, care sunt posibilitățile puterii de a 
controla calitatea mărfurilor și achitarea impozitelor?

Sursa  17 	Comerțul	între	armeni	și	azeri	continuă…

La ora 8 dimineața grănicerii deschid porțile și o mulțime de mai mult de 1000 de 
oameni cu saci mari în spate se îndreaptă dinspre satul armean Bagratashen spre satul 
georgian Sadakhlo. Unii încearcă să treacă fără rând, dar grănicerii îi întorc înapoi… 
Trecând de poartă, vânzătorii ajung pe o imensă piață interetnică din satul Sadakhlo, 
care nu are nimic altceva interesant decât această piață care se află pe un teritoriu la 
hotarul dintre Armenia și Azerbaidjan. Piața din Sadakhlo este un fenomen unic. Ea 
este un punct de transbordare între azeri și armeni, în pofida dușmăniei care continuă 
între Armenia și Azerbaidjan din cauza teritoriului Nagorno Karabah. Conflictul a adus 
la întreruperea oricăror contacte oficiale între aceste țări, la Revoluția Trandafirilor din 
Georgia și la lupta împotriva contrabandei care a urmat. Prezicerile insistente despre 
închiderea pieței așa și nu s-au adeverit. Piața este condusă de georgieni, iar 95 de pro-
cente dintre cumpărători sunt armeni. Conform datelor Comitetului de Stat Vamal din 
Armenia, săptămânal această piață este vizitată de până la 5500 de oameni. Conform 
datelor oficiale, în anul 2004 pe această cale au fost introduse mărfuri în sumă de 1,8 
milioane de dolari. Cifrele reale, se presupune, sunt cu mult mai mari19.

18 Погосян Анна. Садахло как нейтральная зона армяно-азербайджанских контактов: использование торговли 
в качестве средства для трансформации конфликта. — [Sursă electronică] „Кавказский выпуск”. — Regim de 
acces: http://caucasusedition.net/ru/blog/садахло-как-нейтральная-зона-армяно-а/.

19 [Sursă electronică] „Кавказский узел”. — Regim de acces: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/79267/? 
print =true.
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Sursa  18 	Un	fost	ambasador	despre	rezultatele	economice	pentru	Georgia	 
în	urma	comerțului	frontalier	

Ghighi Kublașvili, ex-ambasador al Georgiei în Uzbekistan și Tadjikistan care a 
activat în regiunea Țhinvali în problema soluționării conflictului: „ Piața va îmbogăți 
doar clanurile mafiote din Rusia și pe separatiști și, ce este mai important, va aduce 
un imens prejudiciu economiei Georgiei. În timpul funcționării așa-numitei piețe din 
Ergneti (până în anul 2004), <…> din cauza importului ilicit al mărfurilor, fără taxă 
vamală, inclusiv a celor de importanță strategică pentru stat, bugetul Georgiei a fost 
prejudiciat de miliarde de dolari.

În mod deosebit trebuie să vorbim despre criminalitatea cu care era legată în mod 
direct de așa-numita piață din Ergneti. Anume de aici erau aduse drogurile și tot de 
aici erau scoase mașinile furate. Doar acest exemplu ar fi suficient pentru a ne pune în 
gardă”20.

Sursa  19 	Fragment	din	cartea	unui	cercetător	britanic

În martie 2001 ministrul finanțelor al Armeniei Vartan Haciatrian a cerut închide-
rea pieței din Sadakhlo, numind-o „pepinieră a corupției și canalul principal prin care 
[în Armenia] vine fluxul de contrabandă”. După cum afirmă ministrul, prin această 
piață anual trece marfă neimpozitată în sumă de la trei sute până la patru sute de mi-
lioane de dolari, ce corespunde cotei de venit al bugetului Armeniei. Oamenii simpli 
îl pot contrazice: piața din Sadakhlo face ceea, ce nu fac guvernele — piața le oferă 
posibilitatea de a se hrăni și a se îmbrăca21.

q

9. De ce unii politicieni iarăși ridică problema deschiderii piețelor  
(sursele 14, 15, 20, 21, 22)?

10. Presupuneți, pentru ce ar putea fi cheltuiți banii care ar veni în buget în urma plății 
accizelor, a taxelor vamale și a impozitelor? 

Sursa  20 	Despre	viitorul	pieței	din	Sadakhlo

Organizația cu răspundere limitată „Centrul Comercial Caucazian de investiții” 
a fost fondat în anul 2010. În anul 2012, această companie și-a exprimat interesul de 
a reface piața din satul Sadkhlo care asigura cu locuri de muncă un grup multinațio-
nal format din aproximativ 6000 oameni. Compania deține în proprietate un teren de 
50000 km pătrați, pe care în curând va fi ridicat un centru comercial cu o suprafață de 
15000 km pătrați22. 

20 Эргнетский рынок — самоубийство экономики Грузии?! — [Sursă electronică]: Иверия, 14ноября 2014 
года. — Regim de acces: http://iveria.biz/615--.html.

21 Томас де Ваал.Черный сад. Цит. по: Том де Ваал. Заключение. Садахло: будущее. — Веб-сайт BBC. — Regim 
de acces: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/in_depth/newsid_4685000/4685199.stm.

22 [Sursă electronică] Facebook „Sadakhlo-Mall”. — Regim de acces: https://www.facebook.com/pages/Sadakhlo-
Mall/130432473807578. 
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Sursa  21 	Piața	ca	un	stimulent	al	dezvoltării	regiunii

Condițiile de viață reale au devenit acel stimulent care i-a impulsionat pe oamenii 
de pe ambele părți ale frontului să stabilească legături comerciale, în pofida logicii 
conflictului, ca și în cazul cu localitatea Sadakhlo — piața care exista la hotarul dintre 
o localitate populată de azeri din Georgia și Armenia. Dar interesele economice seri-
oase ale țării sunt legate de procese de acest fel. Vorbind despre „interese economice 
serioase”, eu am în vedere că extinderea comerțului pe această piață ar asigura o po-
tențială creștere economică a regiunii și îmbunătățirea condițiilor de viață în satele din 
apropierea Sadkhlo23.

Sursa  22 	Activiști	ai	societății	civile	despre	redeschiderea	piețelor	din	Sadakhlo	și	
Ergneti

Zaur Dargali, activist al societății civile din Marneuli: „ Dacă mai țineți minte, 
înainte… era o piață în Sadakhlo, unde armenii, azerii și georgienii vindeau împreună. 
Deja în contextul „Procesului de la Tekali”24 restabilirea relațiilor economice din zona 
frontalieră va fi o premisă bună pentru instaurarea păcii”.

Managerul proiectului regional al organizației finlandeze „Inițiativa managemen-
tului crizelor” Mihail Mirziașvili consideră: „Piața de la Ergneti contribuia la stabilirea 
relațiilor; părțile, într-un fel sau altul, știau despre dorințele unora și altora, georgienii 
puteau liber să meargă în Țhinvali, iar osetinii veneau la Tbilisi din interese economice 
sau alte interese. Între societăți de acest fel este greu să provoci ciocniri, deși, în pofida 
acestui fapt, noi n-am reușit să le evităm”25. 

q Discuție finală

 În ce măsură comerțul frontalier contribuie la stabilizarea situației din regiune?

23 Погосян Анна. Садахло как нейтральная зона армяно-азербайджанских контактов: использование торговли 
в качестве средства для трансформации конфликта. — [Sursă electronică] „Кавказский выпуск”. — Regim de 
acces: http://caucasusedition.net/ru/blog/садахло-как-нейтральная-зона-армяно-а/.

24 În raionul Marneuli (Georgia) în satul frontalier Tekali s-au adunat reprezentanții ONG-lor din statele caucaziene care 
au luat parte la dialogul armeano-azer în scopul apropierii părților opozante.

25	 დავით	 მჭედლიძე,	თექალი	—	დიალოგის	 საზღვრისპირა	 კუნძული,	 (Д. Мчедлидзе. Текали — пригра-
ничный остров диалога). — Радио Свобода, 24.07.2012. [Sursă electronică]. — Regim de acces: http://www.
radiotavisupleba.ge/content/tekali/24655360.html. (Traducere din georgiană de E. Medzmariașvili).
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 X Cum migrația forţei de muncă contemporană  
afectează societatea moldovenească?

q

1. Analizați imaginile și explicați ce sentimente vă cuprind?
2. Care este cuvântul general sau expresia, care reflectă conţinutul pozelor?

Sursa  1 	 Întâlnirea	rudelor	la	gara	feroviară	din	Chişinău.	 
Foto	P.	Cerbuşca,	20141

1 În perioada concediilor sau a sărbătorilor naţionale ori religioase migranţii revin acasă. 
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Sursa  2 	 Lucrători-migranţi	în	Moscova2

Unitatea 1. Migraţia: între aşteptări şi politica statelor

¡¡ Referinţă istorică 1 

Migrația forței de muncă este un proces obişnuit, care a avut loc pe parcursul tuturor 
perioadelor istorice și este parte componentă a activității umane. Procesul îndelungat de 
reforme după prăbușirea URSS, a avut un impact negativ asupra dezvoltării economice 
a multor țări post-sovietice, cum ar fi Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia, 
Azerbaidjan și altele. Reducerea bunăstării cetățenilor a grăbit procesul de migrație a 
forței de muncă temporare în străinătate. Mulți moldoveni, ucraineni, georgieni, armeni, 
azeri, dar și reprezentanți ai altor națiuni au început să plece în străinătate pentru a-şi îm-
bunătăți viața lor.

q

3. Care sunt cauzele migrației forței de muncă?
4. Analizați harta (sursa 3). În ce state pleacă forţa de muncă din R. Moldova? De ce 

oamenii migrează anume în aceste țări?
5. Cum credeți, care sunt aşteptările oamenilor care merg în străinătate în căutarea unui 

loc de muncă? De ce depinde realizarea acestor așteptări?
6. Analizând sursele 4–6, determinați cu ce probleme se confruntă persoanele care 

pleacă în căutarea unui loc de muncă peste hotare?
7. Identificați în sursele 4–8 dovezi ale atitudinii autorităților din Rusia, UE și Moldova 

faţă de emigranții moldoveni. Explicați cauzele diferitor tipuri de atitudini. Credeți că 
această atitudine se extinde şi la lucrătorii emigranți din alte țări? Argumentați opinia.

2 Despre interdicţiile de ai intra în RSFSR se poate de aflat în Internet. Ziarul MD. [Sursă electronică]: http://gzt.md/art
icle/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/18144/.
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Sursa  3 	 Harta	Europei,	cu	localizarea	Moldovei	şi	fluxurile	de	lucrători	emigranț

Sursa  4 	 Emigranţii	iau	cu	asalt	Departamentul	pe	problemele	lucrătorilor	emigranți	
a	SFMR3	în	regiunea	Moscova.	Aici	se	adresează	pentru	a	obţine	un	permis	
de	muncă4

3 SFMR — Serviciul Fedreral de Muncă din Rusia.
4 Calea gasterbaiterului: de la o gară la alta. [Sursă electronică] FORBES http://m.forbes.ru/. — Regim de acces: http://m.

forbes.ru/article.php?id=240561. Дата посещения веб-ресурса 01.04.2014. 
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Sursa  5 	 Unde	poţi	găsi	un	loc	de	muncă?	

Conform datelor furnizate de către Federația Rusă, 750 de mii de cetățeni moldo-
veni lucrează în prezent în Federaţia Rusă. Marea majoritate dintre ei nu deţin permise 
de muncă. În Rusia, a început o luptă activă împotriva lucrătorilor emigranți (numiţi 
şi gasterbeiteri). În multe regiuni din Rusia au fost organizate tabere pentru emigranții 
ilegali.

În Europa, majoritatea cetățenilor noștri sunt angajați în mod legal în conformitate 
cu legislația europeană. Și se explică nu prin faptul că Uniunea Europeană este atât de 
loială faţă de cetățenii moldoveni, dar prin aceea că majoritatea moldovenilor plecaţi în 
statele UE deţin pașapoarte românești care le permit să trăiască și să muncească legal5.

Sursa  6 	 Din	discursul	lui	Igor	Sliuneaev	—	șef	al	Ministerului	Dezvoltării	Regionale	 
al	Federației	Ruse	

Problema principală cu care ne confruntăm este de a ieși din depopulare. Dacă nu 
rezolvăm problema depopulării6, toate celelalte probleme pot să-şi piardă importanţa 
după un anumit timp. Dar iată, afluxul de imigranți, compatrioți de-ai noștri — este o 
formă de rezolvare a acestei probleme.

Fostele republici sovietice au un potențial ridicat de migrație, având în vedere mi-
grația legală reglementată în cadrul programului de reinstalare a compatrioților care 
au rămas în străinătate după prăbușirea URSS. Din păcate, rămân în continuare ne-
controlate fluxurile de migrație a forţei de muncă. Aceasta afectează mai ales negativ, 
complică situaţia criminogenă şi cea interetnică7.

Sursa  7 	 Din	planul	de	acțiuni	al	Guvernului	Republicii	Moldova	pentru	a	susţine	
foştii	lucrători	emigranți

Guvernul Republicii Moldova invită compatrioții care lucrează în străinătate să se 
întoarcă acasă și să-şi aducă contribuţia la dezvoltarea țării. Pentru a încuraja întoarce-
rea lucrătorilor emigranți, Ministerul Muncii a elaborat un plan concret de acțiuni până 
în 2016, care include o serie de măsuri de sprijinire a foştilor lucrători emigranți.

Planul de acțiuni vizează îmbunătățirea serviciilor sociale, de sănătate și educați-
onale, precum și informarea corespunzătoare a cetățenilor cu privire la oportunitățile 
de angajare în câmpul muncii în Republica Moldova. Printre altele, autoritățile in-
tenționează să înființeze birouri speciale, care vor oferi consiliere privind migrația și 
integrarea cetățenilor. Acestea vor fi deschise la agențiile teritoriale de ocupare a forței 
de muncă. 

O altă măsură, care să permită revenirea lucrătorilor emigranți, ar trebui să fie o 
recunoaștere a profesiilor și a competențelor dobândite înainte sau în timpul lucrului în 

5 Судьбы мигрантов. [Sursă electronică] http://www.puls.md. — Regim de acces: http://www.puls.md/ru/content/
sudby-migrantov. Text adaptat. Дата посещения веб-ресурса 01.04.2014. 

6 Depupulaţia — reducerea sistematică a populaţiei unei ţări sau de pe un teritoriu.
7 Rusia așteaptă compatrioți din CSI, dar nu lucrători migranţi ilegali. [Sursă electronică] http://www.newsmoldova.

ru. — Regim de acces: http://www.newsmoldova.ru/society/20130212/193004457.html. Text adaptat. Дата посеще-
ния веб-ресурса 01.04.2014. 
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străinătate. Potrivit Ministerului Muncii, Protecției Sociale și a Familiei, aproximativ 
60% dintre cetățenii noștri care lucrează în străinătate și-au exprimat dorința de a se 
întoarce acasă8.

Sursa  8 	 Dintr-o	comunicare	de	pe	site-ul	ambasadei	R.	Moldova	în	Germania,	 
8	februarie	2013

Programul de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+19” a fost extinsă în 
2015.

Guvernul Republicii Moldova a prelungit programul „PARE 1+1” pentru emigran-
ții și rudele lor de gradul întâi, care doresc să investească în deschiderea sau extinderea 
unei afaceri în Republica Moldova.

Programul se desfășoară pe baza principiului 1+1, care prevede că pentru fiecare 
leu10 investit din remitențe din program va fi alocat încă un leu. Valoarea maximă a 
finanțării este de 200 mii de lei. Subvenția alocată în cadrul programului „PARE 1+1” 
este gratuită.

În acest sens, Organizația pentru dezvoltarea afacerilor mici şi mijlocii solicită 
cetățenilor din Republica Moldova, care sunt angajați peste hotare, și/sau rudele lor de 
gradul I, să se înscrie în programul „PARE 1+1”, începând cu 05 februarie11.

Unitatea 2. Migraţia, familia şi problema demografică

q

8. Care este dinamica numărului de emigranți (pe baza sursei 9)?
9. Analizând sursa 10, determinați dinamica coraportului lucrătorilor migranţi cu cea a 

populației active încadrată în economie? Imaginați-vă consecințele pe care le-ar putea 
avea asupra economiei Republicii Moldova.

10. Pe baza surselor 11–14, determinați efectul migrației forței de muncă asupra structurii 
populației Republicii Moldova (raportul de diferite vârste, femei și bărbați, a populației 
urbane și celei rurale, rata natalității)?

11. Pe baza surselor 11–14, determinați modul în care schimbările în structura populației 
afectează familiile și rata natalității în țară? Imaginați-vă cum se schimbă structura 
familiei, rolurile sociale pentru membrii săi, precum și relațiile dintre ei.

12. Cum credeți, de ce Moldova mai este numită «țara copiilor singuri și a persoanelor în 
etate? 

8 Ministerul Muncii din R. Moldova a elaborat un plan de acțiuni pentru a susţine foştii lucrători migranți, 21 aprilie 
2014. — Regim de acces: http://news.mail.ru/inworld/moldova/society/17917117/?frommail=1. Text adaptat. Дата 
посещения веб-ресурса 25.04.2014. 

9 Programul presupune atragerea veniturilor obţinute de lucrătorii emigranți pentru a-i investi în economia R. Moldova.
10 Leu — unitatea bănească în Republica Moldova.
11 Site-ul ambasadei R. Moldova în Germania. — Regim de acces: http://www.germania.mfa.md/embassy-news-

ru/494034/.
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Sursa  9 	 Intensitatea	migraţiei	forţei	de	muncă

Perioada de revizuire a anilor 2000–2011, a relevat o creștere semnificativă a mi-
grației forței de muncă. Numărul cetățenilor moldoveni care se află temporar în afara 
țării, în căutare de lucru, a crescut de la 3,8% la 8,3%, iar în raport cu populația activă 
în economie, a existat o creștere de la 8,4% la 25,2% (a se vedea diagrama)12.

Sursa  10  13	Dinamica	migraţiei	temporare	a	forţei	de	muncă	în	raport	 
cu	populaţia	activă	în	economia	Republicii	Moldova	în	anii	2000–2011

Sursa  11 	Consecinţele	migraţiei14

Din numărul total al populației Moldovei (aproximativ 3,6 milioane), aproape un 
milion de rezidenți au plecat din țară și lucrează în străinătate. Dintre aceștia, 66% 
alcătuiesc persoane în vârstă de la 20 la 40 de ani. Cei mai mulţi lucrătorii emigranți 
pleacă pentru o muncă sezonieră în Rusia (de regulă, sunt bărbaţi veniţi preponderent 
din mediul rural), Italia (în special, femei), precum și în alte țări, cum ar fi Grecia, 
Portugalia și Spania. 

Sursa  12 	 Impactul	migraţiei	forţei	de	muncă	asupra	structurii	socio-demografice a 
societăţii

Migrația forței de muncă din Republica Moldova, pe termen lung, are un im-
pact negativ asupra ratei natalității. Aşa cum peste hotare pleacă în special popula-
ţia tânără, specialişti din diverse domenii, aceasta duce la o perturbare a structurii 

12 Mariana Buciuceanu-Vrabie. Migraţia forţei de muncă în Moldova. Text adaptat. — [Sursă electronică]: Демоскоп 
Weekly- № 515-516. — Regim de acces -http://demoscope.ru/weekly/2012/0515/tema01.php. 

13 Ibidem.
14 Migraţia legală şi ilegală. — [Sursă electronică]: http://2011.europa.md/subpagina/arata/32/Migratia%20legala%20

si%20ilegala — Regim de acces: http://2011.europa.md. Text adaptat.
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socio-demografice a societății. Schimbări în structura populației se observă în toate 
localitățile, dar comunitățile rurale au suferit în acest sens în cea mai mare măsură.

În funcție de direcția fluxurilor migrației și de preferințele de gen, în multe zone 
rurale absența bărbaților sau a femeilor apte de muncă (de vârstă reproductivă15) a 
devenit un fenomen de masă. Plecând peste hotare, tinerii, de regulă, amână perioada 
de întemeiere a familiilor şi de naştere a copiilor. Există toate semnele, care indică că 
o parte din lucrătorii emigranți vor rămâne permanent în țările în care pleacă. Pentru 
Moldova acestea sunt pierderi demografice directe, care pot fi tratate și indirect: copiii 
lor se vor naşte într-o altă țară16.

Sursa  13 	Migraţia	populaţiei	din	satul	Cărbuna,	raionul	Ialoveni17

Sursa  14 	Din	comunicările	cercetătorilor	ştiinţifici	la	Conferinţa	Academiei	de	Ştiinţe	
a	Moldovei	

O altă problemă este situația copiilor care au rămas fără mamă sau fără tată, dar 
poate şi fără ambii părinți care au plecat să muncească peste hotare. Evidenţa acestor 
copii fără îngrijire părintească (numiţi şi copii orfani-social) nu se desfășoară. Numărul 
lor este estimat diferit — la peste 100 de mii. Are loc procesul de creștere a proporției 
persoanelor în etate. Potrivit prognozelor, până în anul 2050 numărul populaţiei în etate 
se va dubla18.

15 Vârstă reproductivă — vârsta la care oamenii sunt în stare fizică de a avea copii.
16 Gagauz O. E. Natalitatea scăzută în R. Moldova. Revistă în format electronic Демоскоп Weekly — № 515-516. — 

Regimul de acces: http://demoscope.ru/weekly/2011/0457/index.php.
17 Migraţia forţei de muncă. Biroul naţional de statistică, Chişinău 2012.
18 Experţii discută despre aspectele migraţiei şi impactul ei asupra securităţii sociale a R. Moldova. — [Sursă 

electronică]: — http://ru.sputnik.md. — Regium de acces: http://ru.sputnik.md/archive/20110616/. 
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Unitatea 3.  Impactul migrației asupra vieții și bunăstării populaţiei

q

13.  Analizați sursele 15–16 şi comparaţi-le cu sursa 17. Identificați schimbările care au 
loc sub influenţa migraţiei forţei de muncă asupra modului de viaţă al locuitorilor din 
satele moldoveneşti. Comparaţi-le cu experienţele pe care le cunoaşteţi din viaţa 
cotidiană. 

Sursa   15 		Asigurarea	cu	apă	potabilă	
într-o	localitate	rurală	în	mod	tradițional.	
Foto P. Cerbuşca, 2014 

Sursa   16 		Asigurarea	cu	apă	
potabilă	odată	cu	intensificarea	
migraţiei	forţei	de	muncă	peste	
hotare.	Foto P. Cerbuşca, 2014

Sursa  17 	Din	interviul	realizat	cu	Irina	Bălan,	locuitoare	a	satului	Răzeni19

Din copilărie am adus apă de la fântână, care se afla la aproximativ 500–700 de 
metri. Se părea banal, deoarece toţi sătenii mei făceau aceasta. Dar în timp, pentru a 
aduce două găleți cu apă a devenit mai dificil, am adăugat ani și acum o găleată de apă 
se pare mai grea și chiar calea până la fântână parcă e mai lungă.

După ce fiul meu a plecat la muncă în străinătate, situația s-a schimbat radical. 
Când venea acasă în concediu, de fiecare dată ceva schimba în casă și în jurul ei. La 
început am făcut renovarea casei, iar apoi am efectuat amenajări în curte. Şi mentalita-
tea noastră s-a schimbat. De exemplu, covoarele nu mai sunt agățate pe perete pentru 
frumusețe, ci aşternute pe podea, m-am gândit că aceasta este mai practic. Dar cel mai 
bun lucru dintre toate, este că apa a fost adusă în casă prin conducte. A fost construită o 
baie și chiar un veceu în interior, deoarece până acum toaleta se afla în curte.

Desigur, este mai ușor de a deschide robinetul și a lua apă, chiar dacă aceasta costă 
mai mult decât pentru a aduce apa de la fântână. Îi sunt recunoscătoare în primul rând 
feciorului meu pentru schimbările care au contribuit la îmbunătățirea vieții noastre.

19 Interviu realizat cu Irina Bălan, anul naşterii 1958, înregistrat de P. Cerbuşca în satul Răzeni, 12 august 2014.
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q

14. Pe baza surselor 3, 18 și 25 determinați impactul migrației forței de muncă asupra 
nivelului de trai în Republica Moldova. 

15. Imaginați-vă schimbările care au avut loc în modul de viaţă al moldovenilor, datorită 
remitenţelor de peste hotare. Formulați o concluzie.

Sursa  18 		Din	materialele	Băncii	Mondiale	despre	economia	Republicii	Moldova	

În anii 2010–2011 remitențele și investițiile au dus la creşterea cererii interne, iar 
exporturile au crescut substanţial. 

Dezvoltarea economică din ultimii ani a redus nivelul de sărăcie și a asigurat o 
prosperitate reciprocă. Nivelul de sărăcie (conform standardelor naționale) a scăzut, 
transformând Moldova într-unul dintre liderii mondiali în reducerea sărăciei. Creşterea 
consumului a 40% din populaţia mai săracă, de asemenea, a contribuit la creșterea 
consumului mediu... Aceste rezultate sunt explicate de creșterea economică și creșterea 
corespunzătoare a veniturilor populației, precum și de creșterea remitențelor private20 .

q

16. În baza surselor 19–20, explicați cum migrația forței de muncă poate contribui la 
redresarea economiei și la schimbarea caracterului de organizare a afacerilor în 
R. Moldova.

Sursa  19 	O	secvenţă	din	Noutăţi	

În anul 2013, în programul „PARE 1+1”21 au primit finanțare de două ori mai multe 
proiecte, decât în anul precedent. Timp de trei ani, în cadrul programului, mai mult de 
300 de antreprenori au beneficiat de 53 de milioane de lei în subvenții. Contribuția lor 
s-a ridicat la 160 de milioane de lei. Astfel, un leu investit de către guvern, a atras trei 
lei de investiţii private22.

Sursa  20 	Din	comunicarea	de	la	o	şedinţă	a	Comitetului	de	observatori	în	Programul	
„PARE	1+1”

Analiza cererilor de finanțare demonstrează că lucrătorii emigranți investesc fon-
durile acumulate, în principal, în domeniul agriculturii — 20 proiecte (38%), servi-
cii — 16 proiecte (31%), producție/prelucrare — 13 proiecte (25%), în domeniul turis-
mului s-a înregistrat o singură cerere23.

20 Site-ul Băncii Mondiale. — Regim de acces: http://www.worldbank.org/en/country/moldova/overview.
21 Despre programul «PARE 1+1» a vedea sursa nr. 8.
22 Tot mai mulţi moldoveni aplică la Programul PARE 1+1. Agenţia de ştiri publika.md. — Regim de acces: http://

ru.publika.md/link_1199311.html.
23 [Sursă electronică] Независимый информационный портал http://www.noi.md/ru. — Regim de acces: http://www.

noi.md/ru/news_id/32849.
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Unitatea 4.  Impactul migraţiei forţei de muncă asupra tradiţiilor 
culturale şi a mentalităţii oamenilor 

q

17. Pe baza informaţiei istorice 2 şi a surselor 21 şi 23 explicați, cum lucrătorii emigranți 
moldoveni contribuie la cunoaşterea cetăţenilor din statele-gazdă cu valorile culturale 
ale ţării de unde au sosit migrații. 

¡¡ Referință istorică 2

În timp ce lucrau în străinătate, mulți emigranți moldoveni au întemeiat familii noi. 
Unii dintre ei și-au exprimat dorința de a rămâne și de a trăi în aceste țări și sunt convinși 
că sunt „acasă”. Dar, revenind din motive diferite din străinătate, emigranții confirmă că 
patria lor este Moldova și anume aici ei se simt „acasă”.

Moldovenii care s-au întors acasă însoțesc adesea noi prieteni, cu care au relații în 
străinătate. Cel mai adesea, prietenii noi cunosc valorile culturale, locurile pitorești din 
Moldova, au informaţii despre bucătăria națională, despre sărbătorile naționale sau locale 
(de exemplu, „Ziua Drapelului”, „Mărțișor”, „Festivalul Vinului” și altele.). În străinătate, 
ei pregătesc mâncare în stil tradițional, dăruiesc diverse suvenire, se îmbracă în costume 
populare, participă la concerte și prezentări de masă.

Sursa   21 		Emigranţii	
moldoveni	din	Olanda	au	
organizat	la	1	martie	2014	
un	atelier	de	confecţionare	
a	mărţişoarelor24,	pe	
care	ulterior	le-au	dăruit	
prietenilor	olandezi.	 
Anul	201425

q

18. Analizați sursa 22. Cum credeți, despre ce comunică oamenii la masă? Imaginați-vă 
că sunteți unul dintre cei care stau la această masă (alege un personaj). Ce auzi, 
ce vezi, ce gândești și ce simți? În perechi sau grupuri, simulaţi un dialog dintre 
emigranții care au venit acasă în concediu și cei care locuiesc pe loc.

24 Mărţişor (Martie) — sărbătoare traditionala a întâmpinării primăverii în Moldova. Se sărbătoreşte la 1 martie, când 
oamenii oferă unul altuia aceste mici obiecte de podoabă legate de un fir împletit, roșu cu alb, care se oferă în dar ca 
semn al sosirii primăverii. Este numit, ca şi sărbătoarea, „Mărțișor”.

25 Fotografie de V. Lutenco, conducătorul biroului pentru legături cu Diaspora pe lîngă Cancelaria de Stat a R. Moldova. 
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Sursa   22  
Întâlnirea	emigranților	
sosiţi	acasă	la	
sărbătorile	de	Sfintele	
Paşti	cu	rudele	şi	
prietenii	(satul Răzeni, 
raionul Ialoveni, 
R. Moldova).  
Fotografie de 
P. Cerbuşca, 2013

q

19. Despre ce credeți că le vorbesc persoanele din sursele 23 și 24 prietenilor și rudelor 
sosiţi într-o vizită?

20. Imaginați-vă reacţia publicului la aceste poveşti. Pentru mai multe informații folosiți  
şi sursa 25.

21. În baza surselor 23 și 24, explicați de ce se spune că emigranții au «două case».  
Ce atitudine are autorul acestui interviu?

Sursa  23 	Din	interviul	acordat	revistei	„Aqualelle”,	mai	200626

— Cum crezi, ce calități trebuie să posezi pentru a reuși într-o țară străină?
— Eu locuiesc în Olanda timp de șapte ani, dar în străinătate deja mă aflu de zece 

ani. Olanda este acum casa mea. Desigur, eu nu pot în totalitate fi considerată „de a 
lor”, dar nici nu-mi doresc. Avantajul meu este că știu şi accept modul lor de viaţă, deşi 
am locuit şi în alte țări. De exemplu, eu deseori îi informez pe olandezi, mulţi din ei nici 
măcar nu ştiu unde se află Republica Moldova.

— Ați comparat vreodată Republica Moldova cu Olanda?
— Este posibil să scriu un articol separat despre aceasta, sunt ţări atât de diferite. 

Dar ambele sunt extraordinare în felul lor. Olanda m-a atras mereu prin varietatea vieţii. 
Este o țară uimitoare. S-a întâmplat că am lucrat cu mulţi olandezi, încă atunci când lu-
cram în calitate de translator şi locuiam în Chişinău. Olandezii sunt oameni organizaţi, 
o calitate care îmi place foarte mult. Ei îşi demonstrează toleranţa faţă de natură, faţă de 
diverse lucruri ce ne înconjoară! De aceea, probabil, manifestă şi o atenţie deosebită faţă 
de oameni. 

26 Lucia Ţurcan. Olanda a devenit a doua mea casă. — [Sursă electronică]: http://www.aquarelle.md/персонажи/_Лу-
чия_Цуркан%3A_Голландия_стала_для_меня_вторым_домом/?lg=ro — Regim de acces: http://www.aquarelle.
md/ Дата посещения веб-ресурса 25.04.2014.
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De asemenea, ei sunt foarte modeşti. Olandezii sunt prietenoşi cu străinii. Ei nu au 
reguli stricte şi sunt fără complexe. De exemplu, atitudinea față de căsătoria civilă nu este 
doar o loialitate, ci o obişnuinţă. Nimeni nu dictează cum să trăiască. Toată lumea este 
liberă să aleagă ce să facă.

Dacă aş putea porni de la început, aș face totul exact la fel. Desigur, îmi este dor de 
dealurile şi peisajele noastre. Dar îmi place şi Olanda, care a devenit a doua mea casă.

Sursa  24 	Din	interviul	acordat	ziarului	„Noutăţile	Chişinăului”	de	către	o	emigrantă	
din	R.	Moldova,	care	povesteşte	despre	viaţa	ei	în	Italia,	16	septembrie	2011	

— Locuieşti în Italia deja de șapte ani. Nu te-ai dezamăgit încă?
— Italia este plină de surprize. Este o țară cu o cultură bogată. O atenție deosebită 

se acordă tinerilor. Dar, cu fiecare zi ce trece, tot mai mult conștientizez faptul că nu 
găsesc oameni asemănători sufletului nostru. Noi și italienii avem mentalitate diferită.

— Ce schimbări ai observat când ai sosit acasă ultima dată, și au fost acestea 
apropiate de aşteptările tale?

— În ceea ce privește familia mea, pentru mine au rămas aceeaşi. Dacă şi au sur-
venit schimbări, atunci înspre bine. Desigur, am observat schimbări în orașul nostru. Se 
construiesc clădiri noi, Chișinăul a devenit mai modern, ceea ce mă bucură. Dar preţu-
rile sunt aproape aceleași ca și în Italia, dacă nu şi mai mari. Aceasta este deprimant27.

Sursa  24 	Consecinţele	migraţiei28

Efectele pozitive ale migrației sunt că imigranții trimit bani acasă (remitențele re-
prezintă 25% din PIB-ul național29), are loc schimbarea mentalității oamenilor, în spe-
cial, modul de gândire a tinerеi generații, se creează o nouă cultură a muncii. Tinerii 
sunt mai motivați să învețe limbile străine, să plece la studii în străinătate, să demon-
streze mai multă toleranță față de alte culturi, care doresc să înceapă o afacere și să 
participe la dezvoltarea societății după modelul occidental.

q Discuție finală

 Cum se schimbă mentalitatea și valorile societății, ca urmare  
a intensificării procesului de migrație? 

 Pe care din impactele și consecinţele migrației le apreciaţi drept pozitive și pe care — 
negative? Formulați o concluzie argumentată.

27 Murzacova Irina. „Milan a devenit a doua mea casă”, Ziarul „Noutăţile Chişinăului”. — [Sursă electronică]  
http://kn.md/ — Regim de acces — http://kn.md/Milan-stal-dlya-menya-vtoryim-domom.

28 Migraţia legală şi ilegală. — Regim de acces: http://2011.europa.md/subpagina/arata/32/Migratia%20legala%20si%20
ilegala Дата посещения ресурса 01.05.2014.

29 PIB (Produsul Intern Brut) — valoarea totală a tuturor bunurilor și serviciilor finale (care este destinat consumului 
direct) produse într-un an, în toate sectoarele economiei pe teritoriul statului. 
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 X În ce mod migraţia forței de muncă  
influenţează familia?

q

1. Cine şi ce este reprezentat în fotografia 1?
2. De ce Areik a hotărât să facă această fotografie? Ce poate ea semnifica  

pentru Areik?

Sursa   1 			Areik	stă	în	faţa	casei	sale	
vechi	(din	dreapta),	iar	casa	nouă	se	
construieşte	pe	banii	câştigaţi	în	Rusia1

¡¡ Referinţă istorică

În perioada contemporană creşte nivelul de migraţie legat de căutarea unui loc de 
muncă. Conform datelor ONU, în anul 2014 aproximativ 214 milioane de oameni locuiau 
în afara ţării în care s-au născut. Majoritatea tipurilor de migraţie sunt cauzate de probleme 
economice.

Cercetările ne demonstrează că problema migraţiei forței de muncă este actuală pen-
tru ţările din regiunea Mării Negre. În fiecare an, mii de oameni din Armenia, Georgia, 
Azerbaidjan, Ucraina şi Moldova pleacă la muncă, lăsând locul de trai permanent şi 
familia. 

Istoria migraţiei forței de muncă din Armenia în Rusia şi alte republici ale fostei 
Uniunii Sovietice îşi are rădăcinile încă în perioada sovietică, atunci când armenii plecau 
la munci sezoniere, în primul rând, la şantierele de construcţii. Cutremurul devastator din 
decembrie 1988 a devenit unul dintre cele mai importante imbolduri, care a determinat 
dinamica migraţiei din Armenia. La începutul anilor 1900, destrămarea Uniunii Sovietice, 

1 Гаянэ Абрамян и Юстина Мельникевич Армения: Женский мир в одном высокогорном селении. — [Sursă 
electronică] http://russian.eurasianet.org. — Regim de acces: http://russian.eurasianet.org/node/58583 изображение №6. 
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conflictele între diferite naţiuni din regiune, inclusiv cel din Nagorno-Karabah, la fel ca şi 
blocada hotarelor din partea Turciei au creat în ţară o stare social-economică complicată, 
fapt ce a adus la formarea unor noi valuri de migraţie din Armenia. 93,5% de emigranți 
din Armenia sunt bărbaţi şi doar 6,5% sunt femei. Migraţia este mai răspândită printre 
populaţia activă pe plan economic cu vârsta cuprinsă între 21 şi 55 de ani.

Migraţia forței de muncă stă la baza nu doar a schimbărilor în sfera economică şi so-
cial-politică, ci duce şi la transformarea culturii relaţiilor de familie şi la redistribuirea ro-
lurilor sociale. Schimbul cultural şi dialogul, posibilităţile de a avansa în carieră şi de a-şi 
îmbunătăţi abilităţile profesionale, dar şi posibilitatea de a oferi condiţii financiare mai 
bune familiei — toate acestea formează latura pozitivă a migraţiei. Totodată, alături de 
factorii pozitivi apar şi schimbări negative, în mod special, la nivelul relaţiilor în familie. 

Unitatea 1. De ce oamenii pleacă?

q

3. În baza surselor 2–4, determinaţi cauzele plecării persoanelor din ţara sa în căutarea 
unui loc de muncă.

4. Determinaţi, ale cui păreri sunt expuse în Unitatea 1? Ce sursă vă ajută să răspundeţi 
mai bine la întrebarea 3?

Sursa  2 	 Din	interviul	cu	Goar,	fetiţă	de	14	ani	din	satul	Marmaşen2

Întrebarea:	Cum credeţi, de ce tatăl dvs. a plecat să câştige bani? 
Răspuns:	Tatăl meu a plecat pentru ca noi să trăim mai bine. El lucrează şi ne 

trimite bani. Pe banii aceştia noi cumpărăm lucruri noi, haine, totul de ce avem nevoie.

Sursa  3 	 Despre	migraţia	din	zona	rurală	

Cei mai mulţi migranţi care pleacă în căutarea unui loc de muncă se atestă în 
regiunea Ghegarkunik — până la 8% din populaţia regiunii care constituie 243 mii 
de oameni. Posibilităţile economice pentru bărbaţii care rămân în Ghegarkunik3, sunt 
limitate. În cele 49 de aşezări muntoase ale regiunii sunt puţine posibilităţi de lucru în 
domeniul agriculturii: aici iarna poate dura până la şase luni. Întreprinderile industriale, 
construite încă pe timpul Puterii sovietice şi care pe atunci le ofereau locuitorilor regi-
unii posibilitatea de a câştiga bani pentru viaţă, s-au închis demult.

<...> Artiom din satul Azatan regiunea Shirak lucrează în Yakutia din anul 1993. În 
acest răstimp, el a reuşit să-şi construiască o casă nouă în locul celei vechi, care a fost 

2 Interviuri realizate de către R. Ţaturean în satul Marmaşen, raionul Shirak în anul 2014 pentru proiectul „O istorie 
comună, dialoguri culturale”.

3 Regiune la vestul Armeniei, una dintre cele mai mari regiuni teritorial-administrative din ţară.
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distrusă de cutremurul din anul 1988, care a avut loc în Armenia. De asemenea, cu ba-
nii câştigaţi peste hotarele Armeniei el achită cheltuielile legate de învăţătura celor trei 
fiice la universitate. „Noi n-am fi putut face nimic din aceste lucruri, dacă Artiom n-ar 
fi lucrat în Rusia. Anual noi avem nevoie de 12.000$ pentru studiile copiilor şi pentru 
necesităţile din gospodărie”, — povesteşte soţia lui Artiom4. 

Sursa  4 	 Din	interviul	cu	Gaghik	Eganean,	şeful	Serviciului	Migraţional	 
al	Ministerului	de	administrare	teritorială,	despre	problema	migraţiei	 
forței	de	muncă	în	Armenia

În valul de migrație, prevalează muncitorii — migranţi. Trei din patru emigranți 
în calitate de imbold motivaţional indică ori lipsa unui loc de muncă, ori lipsa unui loc 
de muncă bine plătit, ori că nu-şi pot găsi un loc de muncă după profesie, la fel ca şi 
greutăţile legate de deschiderea unei afaceri. Conform cercetărilor care au evaluat va-
lurile de emigranți, putem spune că începând cu anii 90 din Armenia au emigrat în jur 
de 1 milion 300 de mii de oameni. 

<…> Este bine cunoscut faptul că armenii sunt buni zidari, de aceea 60–65 % sunt 
ocupaţi în domeniul construcţiilor. O bună parte din cetăţenii noştri sunt angajaţi în 
sfera de prestări servii, comerţ, transport. Şi totuşi, majoritatea activează în lucrările 
legate de construcţii5.

Unitatea 2. Care sunt consecinţele migraţiei?

q

5. Ce este reprezentat pe fotografia 5? Ce dispoziţie are femeia de pe fotografie? Cum 
credeţi, de ce la masă stau doar femei, fără bărbaţi?

6. Despre ce probleme ne relatează femeia din sursa 6? Cu ce greutăţi se confruntă 
femeile, ale căror soţi au plecat la muncă peste hotare?

7. Ce este reprezentat în fotografiile din arhiva familiei A. Grigorean (sursele 7, 8, 9)? 
Ce aspecte ale vieţii muncitorilor-emigranţi sunt prezentate în fotografii? Prin ce, după 
părerea dvs., modul de viaţă la locul de muncă peste hotare se deosebeşte de viaţa 
de acasă, în sânul familiei?

4 Г. Абрамян, Ю.Мельникевич. Армения: Женский мир в одном высокогорном селении. — [Sursă electronică] 
Euroasia http://russian.eurasianet.org/. — Regim de acces: http://russian.eurasianet.org/node/58583. 

5 Элина Кaзарян. Основной вектор мигрантов из Армении направлен в сторону России. — [Sursă electronică] 
„Окно в Россию” http://windowrussia.ruvr.ru/. — Regim de acces: http://windowrussia.ruvr.ru/2013_12_10/
Osnovnoj-vektor-migrantov-iz-Armenii-napravlen-v-storonu-Rossii-0714/. 
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Sursa  5 	 La	o	masă	de	sărbătoare,	or.	Aştapak,	noiembrie	20046

Sursa  6 	 Punctul	de	vedere	al	femeilor	din	Armenia

În fiecare an, Ziua internaţională a femeilor 8 Martie este sărbătorită în satul 
Dzoraghiuh7 cu o anumită doză de umor negru. Nouăzeci şi opt de procente dintre 
bărbaţii satului — iar aceasta este aproape o jumătate din populaţia lui, constituită din 
cinci mii de oameni — au plecat la lucru în străinătate. Locuitorii rămaşi, în glumă, 
îşi numesc localitatea „clubul femeilor”, în care femeile se ocupă practic de toate: ară 
pământul, cresc copiii, îi îngroapă pe cei decedaţi şi cumva, doar prin forţa sufletească, 
reuşesc să-şi păstreze familiile dezmembrate. Majoritatea acestor emigranți, preponde-
rent bărbaţi, toamna se întorc acasă.

„De fiecare dată, când închid după el uşa, mi se pare că se surpă pereţii casei”, — 
spune Eriknaz Haceatrean, mamă a patru copii, director de şcoală. În fiecare primăvară 
soţul ei pleacă la Moscova, iar ea singură şi ară, şi seamănă, şi are grijă de vaci şi porci. 
„Toate greutăţile gospodăriei cad pe umerii mei, dar cel mai greu este, că niciodată nu 
ştii, se va întoarce soţul înapoi sau nu”.

„Este foarte greu să fii femeie la sat, — completează Laura Ovanisean, profesoară 
de limba rusă. — Noi suntem legate aici de pământ, lucrăm ca nişte bărbaţi, iar soţii 
noştri nu se mai pot întoarce la viaţa de la sat”8.

6 Din arhiva personală a lui A. Grigorean.
7 Dzoraghiuh — sat situat la vestul Armeniei, nu departe de lacul Sevan.
8 Армения. Кошмары женщин села Дзорагюх. — [Sursă electronică] „Armenia Today”. — Regim de acces: http://

armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=40285&SectionID=33&RegionID=0&Date=05/15/2011&PagePosit
ion=4.



350    

VIAȚA COTIDIANĂ ȘI FAMILIA

Sursa  7 	 La	noul	loc	de	muncă9

Sursa  8 	 Avag	îşi	calcă	pantalonii,		 Sursa		 9 		O	zi	de	naştere	 
pe	care	acasă	îi	călca	de	obicei	soţia	 departe	de	casă10

q

8. Ce este comun în răspunsurile copiilor din sursele 10–11? Cum se simt copiii în lipsa 
tatălui şi ce îi îngrijorează?

9. Presupuneţi, cu ce scop este realizată imaginea din sursa12? Ce sentimente 
trezeşte?

10. Ce tipuri de surse sunt prezentate în unitate? Cât de veridică vă pare informaţia 
prezentată în unitate? De ce?

9 Foto 7–9 din albomul familiei, anul 2000.
10 Fotografiile 8–10 sunt preluate din arhiva personală a lui А. Grigorean.
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Sursa  10 	Din	interviul	cu	Aram,	un	băiat	de	15	ani,	or.	Erevan	

Întrebarea: Cum se schimbă obligaţiile tale în lipsa tatălui? Cum, după părerea ta, 
influenţează lipsa tatălui asupra reuşitei tale? Dar asupra purtării?

Răspuns: În general, nu se prea schimbă, doar că mama oboseşte mai tare… Eu 
mă străduiesc s-o ajut pe lângă casă, înţeleg, că ei îi vine greu fără tata. Vin la timp 
acasă, mă străduiesc să fac singur şi la timp lecţiile. Şi pe tata nu vreau să-l supăr. Doar 
tata pentru noi lucrează, munceşte. Pentru ca noi să trăim mai bine. Înainte de plecare 
el mă roagă să ascult de mama şi s-o ajut, să mă port frumos, să învăţ bine. Desigur, 
îmi vine greu când tata nu este alături, dar eu înţeleg că el ne iubeşte şi se străduieşte 
pentru noi.

Întrebarea: Cât de des şi cum comunici cu tatăl tău atunci când este plecat peste 
hotare? Despre ce vorbiţi? Despre ce vorbiţi când e acasă?

Răspuns: Vorbim cu tata la Skype şi la telefon. El poate suna în fiecare zi sau de 
câteva ori pe săptămână. Dar de fiecare dată noi îi povestim despre toate, ce se întâm-
plă la noi acasă, ce note am luat la şcoală, despre prietenii mei, unde am fost. Mama îi 
povesteşte ce au spus despre mine la adunarea cu părinţii, ce-i drept, uneori nu-i spune 
despre nişte lucruri care, după cum i se pare, l-ar indispune pe tata... Cam aşa, dar când 
el e aici, el pe toate le ştie, noi ne facem planuri unde să mergem, ce să cumpărăm. La 
telefon sau computer eu nu pot discuta cu el unele probleme… despre relaţiile cu cole-
gii de clasă, de exemplu, fetelor le este mai uşor, ele oricum cu mama discută, dar mie, 
ca unui băiat, îmi vine mai greu la distanţă să vorbesc despre toate…11

Sursa  11 	O	fotografie-amintire	bunelului	cu	ocazia	zilei	de	naştere	a	nepotului12

11 Interviuri realizate de R. Ţaturean în satul Marmaşen, raionul Shirak în anul 2014 pentru proiectul «O istorie comună, 
dialoguri culturale».

12 Din arhiva personală a lui А. Arutiunean, Erevan, 2008.
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Sursa  12 	Din	interviul	cu	Lusine,	o	fetiţă	de	15	ani	din	satul	Gandzakar,	 
regiunea	Tavuş

Întrebarea: Tatăl tău te-a luat vre-o dată în ţara în care lucrează? Ai fi vrut să te ia 
cu el, pe cât timp şi de ce?

Răspuns: N-am reuşit să merg încă cu tata peste hotare. Tata spune că eu trebuie 
să devin un bun specialist şi să lucrez în ţara noastră. Dar oricum, aş vrea foarte mult 
să plec în vacanţă la tata, să văd cum lucrează, să învăţ de la el, şi încă să mă plimb cu 
el, să văd locuri noi, să fac cunoştinţă cu oameni noi13. 

q

11. În baza informaţiei din sursa 13, determinaţi, din ce localităţi cel mai des pleacă 
oamenii în căutarea unui loc de muncă? Care sunt consecinţele acestor plecări?

12. În ce mod corelează (completează, confirmă, infirmă, ridică semne de întrebare) 
sursa 13 cu sursele 2, 3, 5, 6, 10, 11?

Sursa  13 	Numărul	de	familii	în	care	sunt	muncitori-emigranţi,	201214

Unitatea 3. Migraţia forței de muncă şi societatea

q

13. Ce factori au determinat, în opinia dvs., desfăşurarea în oraşul Erevan a conferinţei 
ONU pe problemele migraţiei (sursa 14)? Ce este necesar de întreprins, din punctul 
de vedere al participanţilor la conferinţă, pentru soluţionarea situaţiei imigraționiste din 
Armenia?

14. Ce criterii stau la baza informaţiei statistice din sursa 15? Ce influenţă asupra familiei 
ne demonstrează tabelul?

13 Ibidem.
14 Preluat din: С. Манукян. Влияние трудовой миграции из Армении в Россию на экономику и социально-полити-

ческую ситуацию в Армении. — [Sursă electronică] Союзинфо. — Regim de acces: http://www.soyuzinfo.am/rus/
analitics/detail.php?ELEMENT_ID=1101. 
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Sursa  14 	 Informaţie	din	ziar	despre	conferinţa	ONU	din	Erevan,	anul	2013

În oficiul ONU din Erevan a avut loc conferinţa „Migraţia forței de muncă şi po-
litica îndreptată spre dezvoltarea ţărilor post-sovietice”. Manifestarea a fost organizată 
de către Uniunea prestatorilor de locuri de muncă din Armenia (UPLMA) cu susţinerea 
OSCE15 şi a Organizaţiei internaţionale de migrare de pe lângă ONU. La conferinţă au 
luat parte reprezentanţi ai structurilor de stat, organizaţii obşteşti, experţi independenţi 
din Armenia, Rusia şi Kârgâzstan.

După cum a remarcat conducătorul Oficiului din Armenia al Organizaţiei interna-
ţionale ONU pe probleme de migraţie dna Ilona Ter-Minasean, pentru îmbunătăţirea 
situaţiei este necesară elaborarea unei strategii de reîntoarcere a muncitorilor-emigranţi 
în Armenia. „Mulţi emigranţi, părăsind Armenia, îşi găsesc de lucru în alte ţări şi sis-
tematic realizează transferuri băneşti16. Dar este necesar să înţelegem că, lucrând în 
patrie, ei vor aduce cu mult mai mult folos. De aceea este necesar să creăm noi locuri 
de muncă şi să aducem înapoi specialiştii”, — a subliniat I. Ter-Minasean17.

Sursa  15 	Ce	ne	spun	cifrele

Influenţa migraţiei forței de muncă asupra bunăstării familiilor  
(datele pentru anii 2007–2013)18

Legătura dintre 
gospodăria 
casnică şi 
migraţia (tipul 
gospodăriei)

Starea financiară

foarte 
bună bună satisfăcătoare rea foarte 

rea

Nu au migranţi 0.4 6.2 45.0 35.0 12.2

Au un migrant la 
momentul dat 0.4 13.6 55.1 24.3 6.5

Au avut un migrant 
anterior 0.8 4.7 50.6 32.3 11.5

Familii care au 
imigrat în Armenia 0.0 13.3 45.0 36.0 5.6

În total 0.4 7.6 47.2 32.8 11.0

15 OSCE (Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa) — organizaţie internaţională, creată în 1973, cu scopul 
consolidării înţelegerii reciproce şi colaborării între popoare.

16 Transferuri băneşti — sume de bani transferate din străinătate.
17 Экономическая газета Армении „Деловой Экспресс” [Sursă electronică] http://www.express.am/. — Regim de 

acces: http://www.express.am/article/35_1034/view/kak-vernut-trudovyh-migrantov-v-armeniyu.html.
18 Tabelul 3.5.1 „Migraţia externă şi asigurarea socială”. Preluat din: „Оценка миграционной ситуации Арме-

нии (посредством выборочного исследования)”. Научн. рук. Р.  Еганян. — Ереван, 2013. — Regim de acces:  
http://files4.webydo.com/45/452723/UploadedFiles/7926b382–53f6–4128–8dbb-cacc8e6a8ff9.pdf. — С. 52. 
(Traducerea de către autor).
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q

15. Ce atitudine faţă de migraţia forței de muncă este prezentată în sursele 16 и 17?  
În ce mod corelează informaţia din aceste surse (completează, confirmă, infirmă, 
ridică semne de întrebare) cu sursele 14 şi 15?

Sursa  16 	Viziunea	unui	martor.	Opinia	Milenei	Kazarean

Este foarte greu: toată familia aşteaptă şi aşteaptă când i se va întoarce soţul. Noi 
toţi vrem să fie locuri de muncă în Armenia, ca familiile noastre să poată trăi împreună, 
ca taţii să poată vedea cum le cresc copiii. Familia este ceva mai mult decât mama. Aici 
avem nevoie şi de taţi19.

Sursa  17 		Viziunea	unui	martor.	Opinia	dnei	Arţvik	Arutiunean

Pentru Arţvik Arutiunean, femeie de 51 de ani din Dzoraghih, termenul „migraţie” 
este echivalentul cuvântului „pierdere”. Când cu 20 de ani în urmă soţul ei a plecat 
să-şi caute de lucru în Rusia, ea a crezut că, cu ajutorul venit de la el, vor putea trăi fără 
neajunsuri. În rezultat, ea l-a dat migraţiei nu doar pe soţul său, care a pierdut orice le-
gătură cu familia, dar şi pe fiul de 23 de ani, care a murit în străinătate într-un accident.

Acum femeia încearcă să-l convingă pe fiul de 16 ani să nu urmeze calea tatălui şi 
a fratelui mai mare şi să nu plece în Rusia. „De fiecare dată, când aud cuvântul „migra-
ţie”, mă trece un fior şi mă cuprinde jalea, — spune ea, oftând adânc. — dacă ar fi fost 
în ţara noastră de lucru, atunci n-ar fi plecat nici soţul meu, nici fiul meu”20.

q Discuție finală

 Migraţia forței de muncă: ce câştigăm şi ce pierdem?

19 Д. Мак Гиннес. Армения и миграция: в селах остались только женщины. — [Sursă electronică] ИНОФорум — 
http://www.inoforum.ru. — Regim de acces: http://www.inoforum.ru/inostrannaya_pressa/armeniya_i_migraciya_v_
syolah_ostalis_tolko_zhenwiny.

20 Г. Абрамян, Ю. Мельникевич. Армения: Женский мир в одном высокогорном селении. — [Sursă electronică] 
Euroasia http://russian.eurasianet.org/. — Regim de acces: http://russian.eurasianet.org/node/58583. 
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 X Ce posibilități oferă orașul contemporan unui  
dialog intercultural?

Unitatea 1. Lucrul cu termenii

q

1. Ce este un oraș? Care sunt funcțiile lui?
2. Cum credeți, de ce oamenii de știință atrag o atenție deosebită proceselor care au loc 

în orașe (sursele 1–2)?
3. De ce este nevoie pentru un dialog intercultural eficient (sursele 3–6)?
4. Ce înțelegeți prin termenul „dialog cultural multilateral” (sursa 3)?

Sursa  1 	 Orașul	și	funcțiile	lui

Orașul este o formă complexă de așezare umană, având dimensiuni variabile și 
multiple dotări edilitare, de regulă cu funcții politico-administrativă, industrială, comer-
cială și culturală. Construcțiile sunt grupate în ansambluri arhitectonice și organizate în 
zone cu utilizări bine definite (industriale, comerciale, administrative, de locuințe etc.). 
Ele exercită o mare influență economică și organizatorică asupra zonei înconjurătoare1.

Sursa     2 				Cota-parte2 
городского	населения	 
a	populației	orășenești	în	
raport	cu	populația	țărilor	
dezvoltate	și	în	curs	de	
dezvoltare	de	pe	glob	 
(anii	1950–2050).	 
Datele	statistice	și	de	
prognozare	ale	ONU3

1 Dicționarul Explicativ al limbii române. [Sursă electronică] http://dic.academic.ru. — Regim de acces: http://dic.
academic.ru/dic.nsf/enc_geo/6249/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.

2 % din numărul total al populației.
3 Către anul 2050 cota-parte a populației orășenești în țările dezvoltate va crește de la 75% până la 86%, iar în țările 

în curs de dezvoltare — de la 45% până la 66%. [Sursă electronică] http://demoscope.ru/. — Regim de acces: http://
demoscope.ru/weekly/2010/0429/barom04.php.
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Sursa  3 	 Despre	influența	globalizării	asupra	culturii

Unitatea culturală care s-a format în istoria omenirii pe parcursul ultimilor ani a 
schimbat în mod principial mecanismele care determinau până nu demult soarta cultu-
rilor și a civilizațiilor. A venit o eră nouă în care pe avanscena istoriei mondiale apare 
„dialogul	multilateral”	al	culturilor. Participarea la acest dialog devine una dintre 
condițiile esențiale ale dezvoltării oricărei culturi.

Este evident faptul că o cultură care nu se află în contact cu alte culturi și care nu 
se supune influenței lor, în mod inevitabil este sortită retrogradării în raport cu nivelul 
dezvoltării culturii universale. O cultură suficient de bogată, însușind realizările altor 
culturi, continuă să-și păstreze specificul și unicitatea, îmbogățindu-se reciproc.

Procesul de globalizare în niciun caz nu duce la distrugerea specificului culturilor 
naționale. Într-un viitor apropiat nu se prevede ștergerea deosebirilor culturale (cel pu-
țin din faptul că nu vor dispărea limbile naționale)4.

Sursa  4 	 UNESCO	despre	dialogul	intercultural

Cheia unui dialog eficient constă în acceptarea demnității participanților lui, <...> 
în procesul dialogului participă nu atât culturile, cât oamenii — persoane și grupuri, 
cu problemele lor și cu multiplele forme de apartenență, iar una dintre condițiile unui 
dialog intercultural reușit constă nu doar în cunoașterea celorlalți, cât în abilitatea prin-
cipială de a asculta, de a comunica și de a te mira5.

…Stimularea dialogului intercultural într-o mare măsură coincide cu abordarea 
după principiul „multiplelor” identități. Aceasta se referă nu doar la posibilitatea co-
existenței formelor care aparțin diferitor culturi, dar și la posibilitățile de dezvoltarea 
a acestor forme fără de a avea sentimentul ruperii rădăcinilor sale. Dialogul presupune 
deschiderea și nu pierderea identității6.

Sursa  5 	 Opinia	unui	filosof	despre	dialogul	intercultural

Dialogul apare nu din cauza existenței diferitor culturi, dar din cauza existenței 
unei forme deosebite a ei, în care ia naștere conștiința de înrudire între toți oamenii. 
Acest tip de conștiință n-a existat în perioada timpurie a dezvoltării culturale, când 
individul nu se autoidentifica din specie, ci se contopea întru totul cu ea. Oamenii nu 
au înțeles din prima dată că ei toți sunt frați de conștiință sau altceva. Și doar după ce 
individul a început să se perceapă ca o individualitate autonomă, o individualitate li-
beră, a apărut conștiința apartenenței la toată comunitatea umană, adică, la oamenii de 
alt sânge, altă religie, cultură și chiar rasă. Conștiința apartenenței la toată comunitatea 

4 Локальные социокультурные миры. Законы истории и развитие культуры. [Sursă electronică] http://studme.
org. — Regim de acces: http://studme.org/161703124854/kulturologiya/lokalnye_sotsiokulturnye_miry#794.

5 Инвестирование в культурное разнообразие и диалог между культурами. Всемирный доклад ЮНЕСКО, 2009, 
C. 61. — [Sursă electronică] http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001852/185202r.pdf.

6 Ibidem, pag. 54.
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umană dă naștere necesității de comunicare, și nu doar în grupul său cultural, ci și cu 
reprezentanții altor grupuri7.

Sursa  6 	 Opinia	unui	culturolog	despre	dialogul	intercultural

…Schimbările culturale care au loc, tot mai mult se supun logicii de comunicare 
culturală. Coexistența oamenilor în civilizația de azi nu este posibilă fără tendința de 
înțelegere între culturi, care poate fi atinsă doar pe calea unui dialog între ele. În acest 
dialog niciuna dintre culturi nu poate pretinde la dreptul excepțional al ultimului cu-
vântului sau la unicul adevăr al conceperii lumii. Relațiile dintre culturi trebuie să se 
bazeze pe principiile de consens și pluralism. O bază reală pentru astfel de tip de relații 
servește prezența în fiecare cultură a valorilor pozitive general umane, care pot fi folo-
site pentru atingerea consensului intercultural8.

Unitatea 2. Orașul ca loc de întâlnire cu „ceilalți”

q

5. Ce face ca mediul orășenesc să fie mai receptiv față de diferite culturi  
(sursele 7–10)?

6. În baza surselor din unitate, formulați trăsăturile de bază ale orașului ca al unui mediu 
confortabil pentru un dialog intercultural.

Sursa  7 	 Opinia	unui	filosof	despre	deosebirile	dintre	orașe

Ideea-cheie a teoriilor despre deosebirile dintre orașe constă în faptul că aceste 
diferenţe sunt create nu doar de viața orășenească, dar și ele însele formează orașul. De 
aici, un număr foarte mare de caracteristici ale orașului ca al unui loc de întâlnire cu 
ceilalți, ca al unui loc unde orășeanul de rând întotdeauna este înconjurat de cei care 
nu i se aseamănă. <...>. Începând cu secolul al XVIII-lea orașului i se atribuie o magie, 
o chimie aparte de funcționare, când diferite elemente sociale (clase și grupuri etnice) 
se transformă într-un nou public orășenesc și când se formează o cultură cosmopolită 
comună. Viața din urbe include confruntarea, chiar și de scurtă durată, a orășeanului 
de rând cu oameni care se deosebesc de el din punct de vedere al rasei, etniei, clasei și 
așa mai departe9. 

7 Межуев В. М. Диалог как способ межкультурного общения в современном мире. Журнал „Вопросы Филосо-
фии”. [Sursă electronică] http://vphil.ru. — Regim de acces: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=387&Itemid=52.

8 Грушевицкая Т. Г. и др.Основы межкультурной коммуникации: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2002. [Sursă electronică] http://www.countries.ru/library/. — Regim de acces: http://www.countries.ru/library/
intercult/mktr.htm.

9 Елена Трубина. Город в теории. Опыты осмысления пространства. — М.: НЛО. 2011. С. 356–357.
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Sursa  8 	 Despre	influența	urbanizării	asupra	mediului	social	al	orașului

Culturologii <...> au stabilit legătura dintre urbanizare și diversitatea etnică în 
creștere din marile orașele: urbanizarea este de regulă însoțită de distrugerea tradiții-
lor, făcând mediul social mai deschis și mai tolerant față de diferite valori și forme de 
comportament10.

Sursa  9 	 Despre	problemele	socioculturale	ale	orașului	contemporan

În spațiul unui oraș contemporan cu un număr mare de grupuri etnice de diferite 
culturi, confesiuni, tradiții, modele de comportament și probleme de ordin sociocultu-
ral create din această cauză apare necesitatea de a rezolva, pe lângă probleme politice, 
economice și ecologice, probleme interetnice, interconfesionale, interculturale, care în 
mod direct depind de capacitatea societății de a fi tolerantă și efectivă într-un mediu 
policultural11.

Sursa  10 	Punctul	de	vedere	al	unui	sociolog	despre	cultura	orășenească

Orașul poate fi definit ca un tip de comunitate socială, care funcționează în baza in-
tegrării unor grupuri de populație social dispersate. Procesele de integrare se realizează 
la diferite niveluri. <…>

La nivel sociocultural e vorba despre toleranța culturii orășenești care creează condi-
ții pentru depășirea barierelor sociale de statut și etnice în calea interacțiunii între diferite 
grupuri și pături ale populației orășenești12. 

Unitatea 3. Orașul contemporan — loc de intersecție a culturilor

q

7. Subliniați cu creioane sau carioci de diferite culori în programul Zilei orașului Erevan: 
а) manifestări de nivel internațional, 
б) interetnic, 
в) național

8. În ce mod aceste manifestări contribuie la dialogul intercultural?

Sursa  11 	Document	oficial.	Ziua	orașului	Erevan

Conform articolului 18 al Legii Republicii Armenia „Despre sărbătorile și zilele 
comemorative din Republica Armenia”, prin Hotărârea 882-H a Guvernului RA din 
23.06.2005, în a doua sâmbătă din luna octombrie se sărbătorește ziua orașului Erevan13. 

10 Драч Г.В. и др. Культурология: учебник для вузов. С-Петербург, ООО „Лидер”, 2011, C.335.
11 Афанасьева Л. Пространство взаимопонимания и возможностей. [Sursă electronică] http://mbox.org.ua. — Regim 

de acces: http://mbox.org.ua/2015/03/space_and_understanding/.
12 Понкалина О.В. Социальная экология городского пространства. [Sursă electronică] http://www.comk.ru/project/

open_map/HTML. — Regim de acces: http://www.comk.ru/project/open_map/HTML/ponukalina_doc.htm.
13 Мэрия Еревана. Официальный сайт. Праздники и памятные дни. [Sursă electronică] https://www.yerevan.am/

ru. — Regim de acces: https://www.yerevan.am/ru/holidays-and-memorial-days/.
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Programul	manifestărilor	festive	„Erebuni-Erevan	2796”

11.10.2014	г.
14.00  Demonstrarea lucrărilor de artizanat, a jocurilor, a costumelor și a bucătări-

ilor naționale — Teritoriul din apropierea muzeului istorico-arheologic și a 
rezervației naturale „Erebuni”, pe strada Erebuni

15.00  Începutul jocurilor naționale
16.00  Concertul „Erevanul tinerilor muzicanți”
16.30  Concursul dansatorilor pe funii
17.00  Concertul artelor naționale și populare
19.00  Programul de concert „În Erevan e sărbătoare...” — Piața muzeului istori-

co-arheologic și a rezervației naturale „Erebuni”

12.10.2014	г.
10.00  Acțiunea — paradă a mașinilor de stropit pe străzile orașului Erevan 
10.30  Erevan — АRТ — Scuarul Sarian
11.00  Acțiunea de curățare a monumentelor orașului Erevan 
12.00  „Schițe ale Erevanului” — expoziția proiectelor de construcții urbane — În 

apropierea monumentului lui Tumanian
13.00  Expoziția în aer liber a lucrărilor copiilor și adolescenților — Teritoriul de 

lângă centrul național de estetică Henrik Ighitian, Abovian13

14.00  Parada de sărbătoare — De la primăria orașului Erevan spre Piața Republicii
14.30  Maratonul de 2796 metri — De la Matenadaran pe străzile Saiat-Nova, 

Abovian, pânâ la Piața Republicii
15.00  „Erevanul meu cel vechi și nou”. Reprezentare coregrafică — Piața 

Republicii
15.00  Programe festive pentru copii/spectacole cu păpuși, jocuri distractive,  

clovni, eroi din povești etc. — Parcul pentru copii Kirov 
15.00  Terenul studențesc — Scuarul Conservatorului
15.00  „Plimbări de sărbătoare” reprezentări teatrale și de circ — Bulevardul 

Severnâi
15.00  Manifestări sportive demonstrative — Piața Libertății
15.00  „Trei perioade” ale pavilioanelor de fotografii — Intrarea de serviciu a 

Teatrului Academic Național de Operă și Balet
15.30  „Salutările popoarelor lumii” /concertul ansamblurilor etnice din Erevan, al 

colectivelor artistice a minorităților naționale — Piața St. Șaumian
15.30  Concertul ansamblurilor de arte naționale și populare — Intersecția străzilor 

Maștoț-Buzand
15.30  „Jocurile din Erevan” — concursul jocurilor de curte — Parcul Englez
15.30  „Erevanul cântă” — terenul karaoke — Piața Charle Aznavour
16.00  Competiții demonstrative ale regatei — Lacul Lebedelor
16.30  Cursă de ciclism — Strada Arghiști — strada Italia — strada Nalbandian — 

strada Saiat-Nova — prospectul Maștoț — prospectul Isakov — până la 
Velodrom

17.00  Turnirul de șah cu participarea jucătorilor de șah renumiți — Piața Charle 
Aznavour

17.00  „Dansul de la Erevan” terenul dansurilor naționale — Piața Libertății
17.00  Concert de muzică clasică — Scuarul Conservatorului
17.30  Concert de muzică de estradă — Piața St. Șaumian
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18.00  Concertul de muzică jazz — Complexul Cascadelor, Centrul de Arte Gafescian
18.30  Seara muzicii de autor — Scuarul Moskovian
19.30  „Erevanul e casa mea” — gala-concert — Piața Republicii
20.00  „Erevanul aprinde” — rock — concert — Piața Libertății
22.00  Discoteca pentru cei tineri — Piața Republicii14.

q Studiați sursele 12–28 și răspundeți la întrebările:

9. Despre ce se vorbește în această sursă? Ce activitate, obiect sau situație descrie?
10. Este vorba despre o activitate, un obiect sau o situație locală sau internațională?
11. Ce oferă această activitate, obiect sau situație oamenilor, locuitorilor orașului?
12. În ce constă valoarea ei principală pentru dialogul culturilor?

Sursa  12 	Biserica	creștină	Acoperământul	Maicii	Domnului	din	Erevan15

14 „Эребуни-Ереван 2796” Программа праздничных мероприятий. Официальный сайт Ереванского муниципали-
тета. Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана. [Sursă electronică] https://www.
yerevan.am/ru/. — Regim de acces: https://www.yerevan.am/ru/erebuni-yerevan-2796/. 

15 Biserica creștină din Erevan. Fotografie de А. Oganesian, anul 2013.
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Sursa  13 	„Moscheea	albastră”	persană	din	Erevan16 
 
 
 
 

Sursa  14 	Sinagoga	din	Erevan17

16 Moscheea Albastră persană din Erevan. Fotografie de А. Oganesian, anul 2013.
17 Synagogue in Yerevan. [Sursă electronică] https://commons.wikimedia.org/. — Regim de acces: https://commons.

wikimedia.org/wiki/File:Synagogue_in_Yerevan_05.JPG.
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Sursa  15 	Biserica	Sfântului	Ioan	Botezătorul	din	Erevan	 
(Biserica	Apostolică	Armenească)18 

Sursa  16 	Despre	biserica	Învierii	lui	Isus	Hristos

„În anul 1987 cu blagoslovirea Catalicosului-Patriarhului a Toată Georgia Ilia II în 
Erevan a fost construită biserica Învierii lui Isus Hristos. Parohul bisericii protoiereul 
Alexandr Șkarbanenko a relatat într-un interviu că, în pofida disensiunilor politice și de 
alt ordin, Rusia, Georgia și Armenia se roagă unui și aceluiași Dumnezeu și se află sub 
același preacurat Acoperământ... 

„În anii 80 în Armenia erau mulți ruși, parohia era foarte mare, așa că nu toți oame-
nii încăpeau în biserică, deoarece suprafața interioară a încăperii e de șase pe doispre-
zece metri. În prezent enoriașii — reprezentanți ai diasporilor ruse și georgiene — vin, 
de obicei, într-un număr de la șaisprezece până la douăzeci de oameni, doar la mari 
sărbători numărul lor crește până la cincizeci” — a relatat părintele Alexandr”19.

18 John_The_Baptist_Church_of_Yerevan. [Sursă electronică] https://commons.wikimedia.org/. — Regim de acces: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_John_The_Baptist_Church_of_Yerevan.jpg.

19 Армения, Грузия, Россия: под покровом Богородицы. [Sursă electronică] http://www.pravda.ru/. — Regim de 
acces: http://www.pravda.ru/faith/faithguest/28-03-2012/1112783-armenia_bog-0/.
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Sursa  17 	„Moscheea	albastră”	din	Erevan

„Moscheea albastră” din Erevan cu o suprafață de 7000 km pătrați a fost construită 
în anul 1765 cu susținerea lui Hossein Ali Khan, gubernatorul orașului Erevan din acea 
perioadă. 

În biblioteca din „Moscheea albastră” din Erevan se păstrează aproximativ 8000 
de cărți în limbile persană și engleză. Aici sunt cărți interesante cu un conținut religios 
și laic. De regulă, biblioteca este vizitată de orientaliști, studenți iranieni care locuiesc 
și studiază în instituțiile de învățământ din Armenia. În moschee se organizează cursuri 
de studiere a limbii persane. La momentul actual, „Moscheea albastră”, prin specificul 
său, frumusețea arhitecturală orientală, este unul dintre locurile demne de vizitat ale 
orașului Erevan și completează valoarea istorică a vechii culturi din regiune”20.

Sursa  18 	 În	anul	2011	sinagoga	din	orașul	Erevan	a	fost	restaurată	și	deschisă	

În Erevan sinagoga restaurată, care n-a funcționat din 1990, a fost redeschisă. 
Reprezentanții comunității evreilor din Armenia, care numără aproximativ 800 de oa-
meni, subliniază importanța deschiderii sinagogii nu doar din perspectivă politică, dar 
și din punct de vedere al promovării culturii21.

Sursa  19 	Studenți	străini	în	Erevan

„La 12 decembrie 2012 în sala de conferințe a USME (Universitatea de Stat de 
Medicină din Erevan) a avut loc festivalul studenților străini, consacrat aniversării de 10 
ani ai Senatului studențesc. Scopul festivalului „Prietenia” este orientat spre aprofunda-
rea relațiilor de prietenie între studenții străini din universitatea noastră. Manifestarea a 
început prin cântece și dansuri interpretate de studenții străini care învață la USME. La 
concert a fost prezent corpul profesoral-didactic și administrativ al universității, repre-
zentanții ambasadelor Indiei și Republicii Islamice Iran. După festival, în holul clădirii 
administrative pe oaspeți îi așteptau mese pline de mâncăruri tradiționale preparate de 
studenții străini din USME”22. 

20 Единственная мечеть в христианском Ереване. [Sursă electronică] http://rus.azattyk.org /. — Regim de acces: 
http://rus.azattyk.org/content/kyrgyzstan_armenia_akishov_blog_mosque/24485801.html.

21 В Ереване открылась отреставрированная синагога. [Sursă electronică] http://armenpress.am/rus/. — Regim de 
acces: http://armenpress.am/rus/news/653464/.

22 Фестиваль „Дружба”. [Sursă electronică] Ереванский государственный медицинский университет. —  
http://www.ysmu.am/index.php?lang=ru. — Regim de acces: http://www.ysmu.am/index.php?option=com_content&
view=article&id=773:frendship&catid=49:news&Itemid=1&lang=ru.
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Sursa  20 	Festivalul	filmului	studențesc

În perioada 15–17 aprilie la Erevan a avut loc festivalul filmului studențesc cau-
cazian „Atelierul de la răscrucea de drumuri”. Festivalul este rezultatul unei colabo-
rări dintre organizațiile obștești „InterNews” din Armenia, Georgia și Azerbaidjan și o 
parte componentă din proiectul „Atelierul de la răscrucea de drumuri”. Despre acest 
fapt i-a fost relatat corespondentului PANARMENIAN.NET în organizația obștească 
„InterNews”. Proiectul s-a realizat datorită suportului financiar al USAID și Fondului 
”Eurasia-colaborare”.

Autorii proiectului și-au pus drept scop crearea posibilităților de contact profe-
sional între studenții facultăților de regie și ziaristică a universităților din Armenia, 
Azerbaidjan și Georgia. Pe parcursul anului tinerii specialiști au frecventat cursuri spe-
ciale de pregătire, iar apoi împreună au lucrat la crearea unor filme. 

În fiecare grupă de creație au fost incluși reprezentanți din două țări. Coautorii 
trebuiau să lucreze împreună pe parcursul întregului proces de creare a filmului. Pe 
parcursul realizării proiectului la el au luat parte în total 72 de studenți din trei țări, au 
fost montate 42 de filme. Mulți participanți ai proiectului au folosit lucrările în calitate 
de teze de an sau de licență. Filmele create în cadrul proiectului sunt prezentate pe 
ecranele televiziunilor din Armenia, Georgia și Azerbaidjan”23.

Sursa  21 	Festivalul	„Armmono”	din	Erevan	

Astăzi, 11 mai 2015, în capitala Armeniei se încheie ediția a XIII a Festivalului 
internațional de monospectacole „Armmono”. Spectatorilor le-au fost prezentate 31 de 
piese din țări din Europa, Africa, Orientul Apropiat și SUA. Publicului din Erevan și-au 
prezentat lucrările sale și actorii autohtoni, alături de cei din Rusia, Belarus, Lituania, 
Polonia, Bulgaria, Maroc, Egipt, Kuweit, Iran și SUA.

Marsel Barseghian, locuitor al Erevanului, după vizionarea mai multor spectacole 
a relatat că astfel de festivaluri dau posibilitatea de a vedea toată diversitatea artei tea-
trale mondiale24.

Sursa  22 	Din	interviul	cu	regizorul	Arutiun	Haciatrean,	directorul	Festivalului	
Internațional	de	filme	„Caisa	de	aur”,	anul	2011

Deviza festivalului este „La răscrucea culturilor și civilizațiilor”. De aceea noi 
ne străduim să corespundem ideii inițiale și să atragem pentru participarea la festival 
a filmelor din toate colțurile lumii, a lucrărilor din diferite culturi, direcții, cu diferite 
atitudini artistice și estetice. Principalele criterii sunt nivelul artistic înalt și filmele 

23 В Ереване пройдет фестиваль студенческих фильмов „Мастерская на перекрестке”. — [Sursă electronică] http://
panarmenian.net/rus/. — Regim de acces: http://panarmenian.net/rus/news/30284.

24 Зрители фестиваля „Арммоно” в Ереване увидели 31 спектакль. © Кавказский Узел [Sursă electronică] http://
www.kavkaz-uzel.ru. — Regim de acces: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/262097/.
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de autor. Nu ne ocupăm de show-business, nu facem comerț. Ne străduim să stabilim 
un dialog între culturi ca bază pentru o conviețuire pașnică și o dezvoltare comună. 

Vrem să prezentăm un program „Filmele statelor CSI: 20 de ani de indepen-
dență”. În realitate, în ultimii 20 de ani legăturile artistice între cineaștii din statele 
CSI au pierdut din intensitate, mai mult ca atât, s-au pierdut unele contacte, s-a 
distrus spațiul cultural comun, uneori, noi nu dispunem de o informație veridică 
despre ceea ce se întâmplă la vecinii noștri, ce cale a parcurs arta cinematografică 
a acestor state în ultimii 20 de ani. Iată de ce noi ne-am pus un obiectiv nou — să 
contribuim la restabilirea spațiului comun umanitar și cultural al Comunității, un 
spațiu cinematografic comun. Dorim să contribuim la stabilirea unor legături artis-
tice, culturale, de afaceri și, pur și simplu, a unor legături și relații omenești în tot 
spațiul Comunității. Din acest program fac parte colegii noștri din toate țările — 
membre ale CSI — Belarus, Kazahstan, Kirghizia, Moldova, Rusia, Tadjikistan, 
Uzbekistan, Ucraina25. 

Sursa  23 	Festivalul	„Țările	de	sub	același	acoperiș”

Al cincilea an consecutiv la Erevan se desfășoară festivalul „Țările de sub același 
acoperiș” care include organizarea unei expoziții și a unei conferințe.

În acest an, expoziția din cadrul festivalului va fi organizată pe teritoriul din preajma 
lacului Lebedelor. Timp de două zile, 90 de organizații din 30 de țări își vor demonstra 
marfa produsă, cultura națională, bucătăria și tradițiile. 

„În Erevan, din diferite țări au venit zeci de întreprinzători. Aici, sub același 
acoperiș, ne vom strădui în următoarea, a cincea oară, să-i ajutăm să facă cunoștință 
unii cu alții, să comunice, să stabilească legături de afaceri și culturale, să reali-
zeze alte inițiative sociale. Le mulțumim tuturor participanților festivalului, inclusiv, 
ambasadelor.

Mulțumim pentru susținere primăria orașului Erevan... — a menționat Mariam 
Manukian, președintele Consiliului pentru legăturile internaționale de afaceri26.

Sursa  24 	Despre	centrul	de	arte	Gafescia

„Centrul de arte Gafescian este un muzeu de arte plastice din Erevan care a fost 
fondat de colecționarul american de origine armeană Gerard Gafescian. A fost deschis 
în 2009 în centrul orașului în complexul „Cascada” și are o arhitectură irepetabilă. 
Locuitorii Erevanului și oaspeții capitalei nu-și imaginează orașul fără de Cascadă. Aici 
întotdeauna e viață, aici sunt stabilite întâlnirile, se aude apa havuzurilor, se organizează 

25 Кинофестиваль „Золотой абрикос”, IAN — Interactive Armenian Network. Газета армян России „Еркра-
мас”. [Sursă electronică] http://www.yerkramas.org. — Regim de acces: http://www.yerkramas.org/article/18330/
mkf-zolotoj-abrikos-armeniya-kak-perekrestok-kultur-i-civilizacij.

26 Стартовал 4-х дневной фестиваль „Страны под одной крышей”. 20.09.2014, Официальный сайт Ереванского 
муниципалитета. Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана. [Sursă electronică] 
https://www.yerevan.am/ru. — Regim de acces: https://www.yerevan.am/ru/news/meknarkel-e-erkrnere-mek-harki-
tak-khoragrov-k-arhorya-p-arhatone/.
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diferite activități… În muzeu sunt prezentate exponate rare din sticlă, tablouri și sculp-
turi. Ideea muzeului constă în atragerea în Armenia a celor mai bune exemplare de artă 
din lume și în prezentarea culturii armenești întregii lumi. Muzeul este, de asemenea, 
locul unde se țin lecții publice, concerte, se proiectează filme clasice și o mulțime de 
programe educativ-instructive pentru maturi și copii”27.

Sursa  25 	Centrul	de	arte	Gafescian28

27 „Центр искусств Гафесчяна”. [Sursă electronică] http://turbina.ru. — Regim de acces: http://turbina.ru/
guide/Erevan-Armeniya–108343/Otzyvy/Tchto-delat-dostoprimetchatelnosti/Arkhitektura-Pamyatniki/3/0/
Tsentr-iskusstv-Gafestchyana-47223/Otzyv/Muzey-kotoryy-deystvitelno-pod-otkrytym-nebom-74342/.

28 [Sursă electronică] https://commons.wikimedia.org/. — Regim de acces: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/3/3e/Yerevan_new_cascade.jpg.
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Sursa  26 	Piața	din	Erevan29 Sursa     27     Deschiderea unui centru   
		 	 	 	 comercial	din	Erevan30

Sursa  28 	Din	lista	cafenelelor	și	a	restaurantelor	orașului	Erevan31

Denumirea Bucătăria Denumirea Bucătăria

Ai Leoni Italiană La Perla Spaniolă

Brazilian Pioneer 
Restaurant Braziliană Liban

Armenească,  
arabă,  

mediteraneană

Dolmama Armenească Mimino Armenească,
Georgiană

Karloff Czech 
Restaurant

Continentală,
Cehă Mr Gyros Greacă

La Boulangerie  
De Paris Franceză Samurai Sushi Bar Japoneză

TMS Burger Americană Veda Restaurant 
Bar Indiană

q Discuție finală

 Ce posibilități oferă orașul contemporan unui dialog intercultural?

29 [Sursă electronică] https://commons.wikimedia.org/. — Regim de acces: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Yerevan_Market_%285211861716%29.jpg.

30 [Sursă electronică] https://commons.wikimedia.org/. — Regim de acces: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Yerevan_Mall_opening_ceremony_(6).jpg.

31 [Sursă electronică] http://yerevanresto.am. — Regim de acces: http://yerevanresto.am/ru/leisures/10.
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GLOSARUL

Abreviere — cuvânt sau titlu prescurtat, alcătuit din literele iniţiale sau părţi ale cuvântului 
(de exemplu, Uniunea Europeană — UE). 

Batumi — (până în anul 1936 — Batum), oraş şi port din Georgia, aflat pe coasta Mării Negre; 
la moment capitala Republicii Autonome Adjaria.

BÎASC — (abreviere Biroul de Înregistrare a Actelor Stării Civile), agenție guvernamentală 
de înregistrare a căsătoriilor, divorțurilor.

Caracteristici demografice — indicatori de gen, vârstă, nivel de venituri și statut social.
Cetățenie — un statut moral, exprimat de simțul datoriei și al responsabilităţii omului pentru 

comunitatea civilă din care face parte, gata să protejeze drepturile și interesele sale împo-
triva oricărei încălcări.

Civilizaţie — (din fr. civilisation), nivel de dezvoltare materială și spirituală al societății din-
tr-o epocă dată, a unui popor, a unui stat etc. 

Colhoz — (abreviere din rusă коллективное хозяйство — gospodărie colectivă), formă so-
vietică de asociere prin desființarea forţată a proprietății individuale în agricultură; or-
ganizare colectivă a țăranilor agricoli, care au fost lipsiți de dreptul personal asupra mij-
loacelor de producție, terenuri, unelte și produse fabricate de ei, unde formal se aflau în 
proprietatea comună și gestionarea agricultorilor, dar în realitate erau sub controlul deplin 
al statului.

Colonist — strămutare pe un teritoriu străin, în scopul dezvoltării sale economice; teritoriul 
dependent sub autoritatea unei țări străine (metropolă), dependentă de puterea politică 
și economică a acesteia; persoană care și-a părăsit țara sau locul de origine și s-a stabilit 
într-o colonie.

Comsomol — (abreviere din rusă Коммунистический Союз Молодежи — Uniunea 
Tineretului Comunist), organizație politică de tineret din URSS.

Comunicare interculturală — interacţiunea între diferitele culturi, care implică atât contactul 
direct între oameni și comunitățile lor, cât şi diverse forme mediate de comunicare.

Comunism — sistem ipotetic social și economic, bazat pe egalitatea socială şi proprietatea 
publică asupra mijloacelor de producţie. Astfel de formaţiune presupune un nivel foarte 
înalt a forțelor de producție, lipsa împărțirii pe clase sociale, dispariţia treptată a statului, 
a funcţiilor şi a banilor.

Confesiune (sau religie) — mărturisire a unor credinţe despre anumit învățături religioase; 
asociație de credincioși care dețin această credință.

Consolidare — unire a indivizilor, grupurilor sau a organizaților cu scopul consolidarea for-
ţelor pentru realizarea scopurilor comune..

Constituție — legea fundamentală a unui ţări, care stabileşte bazele sistemelor politice, eco-
nomice și juridice ale statului.

Corupție — abatere de la moralitate, de la cinste şi de la datorie; termen care desemnează uti-
lizarea competențelor oficiale, a drepturilor încredințate, a oportunităților şi a contactelor 
pentru câștig personal

Demografie — știința care studiază dinamica mărimii și componenţei populației.
Deportare — (din lat. deportare), trimiterea forțată a unei/unor persoane într-o regiune înde-

părtată, într-un lagăr de concentrare, ca măsură represivă; a condamna pe cineva la exil 
politic. 
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Detaşamente de construcții — grupuri de voluntari care sunt implicați în punerea în aplicare 
a diferitelor tipuri de muncă (în special în domeniul construcțiilor), având interes public.

Detaşamente de construcţie studenţeşti — grupuri de muncă create temporar din studenţi, 
care s-au format pe bază de voluntariat, în afara timpului de studii (de regulă, în vacanța 
de vară) şi participau la diverse şantiere ale economiei naționale în Uniunea Sovietică.

Emancipare — (din lat. emancipatio), eliberarea de subordonare, dependență, opresiune, pre-
judecată (de exemplu: emanciparea femeilor — oferirea egalităţii, indiferent de sexe, în 
activitatea de muncă în societate și viața de familie).

Emigrant — persoană care a venit dintr-un alt loc de reședință.
Grup etnic — (din fr. ethnie termen care denotă diferite tipuri de comunități etnice la un nivel 

mai scăzut decât populaţia dominantă; grup de persoane, determinat în timp și spațiu, cu 
trăsături de civilizație și cultură (limbă, tradiții etc.) comune.

Etnie — grup stabil de persoane, constituit istoric, uniţi prin origine, limbă, cultură, teritoriu 
de reședință și alte identități.

Forță de muncă recrutată — un set de măsuri efectuate de guvernul sovietic în anii 1918-
1920, prin care obliga toţi cetăţenii potenţiali să se angajeze în câmpul muncii.

Gastarbeiter — (din germ. gastarbeiter — vizitator-lucrător) — jargon utilizat faţă de străinii 
care sunt angajaţi temporar în câmpul muncii.

Gen — un standard creat de societate prin care se determină comportamentul feminin sau 
masculin al unei persoane.

Gyandzha (Ganja) — al doilea oraș ca mărime din Azerbaidjan, situat la poalele Caucazului
Dohobori — (denumire dată de arhiepiscopul rus Ambrosie în sec. XVIII), sectă religioasă a 

ruşilor de credinţă vechie. Au fost strămutaţi activ de către guvernul țarist în prima jumă-
tate a secolului al XIX-lea pe teritoriul Caucazul de Sud (Transcaucazia).

Globalizare — procesul de integrare şi unificare economică, politică, culturală și religioasă 
la nivel global. Globalizarea este un proces de schimbare a structurii economiei mon-
diale, incluzând în piața mondială împletirea economiilor pe baza trans-naționalizării și 
regionalizării.

ICOMOS — (abreviere din eng. International Council on Monuments and Sites — Consiliul 
Internațional pentru Monumente şi Situri) — organizație internațională preocupată de 
conservării și protecției siturilor culturale și istorice din întreaga lume, care realizează 
evaluarea obiectelor pentru includerea lor în Lista Patrimoniului Mondial al Organizației 
Națiunilor Unite.

Identitate — ansamblu de date prin care se identifică o persoană; sentimentul de apartenență 
a persoanei la o varietate de grupuri sociale, naționale, profesionale, lingvistice, politice, 
religioase, rasiale şi altele.

Identificare — (din lat. identifico) — stabilirea identităţii unei persoane necunoscute (sau 
obiect necunoscut) pe baza unor semne cunoscute sau asemănătoare.

Ideologie — un sistem de opinii și idei, ce exprimă interesele diferitor societăți, clase sociale 
și grupuri; totalitatea ideilor și concepțiilor care constituie partea teoretică a unui curent, 
a unui sistem etc.

Ideologia comunistă — sistem de concepţii și idei, care se bazează pe proprietatea comună 
a priorităţii colective, prioritatea intereselor publice asupra celor personale și de grup, 
precum și refuzul de exploatare și asuprire a omului de către om, în toate formele sale (de 
exemplu, ideologia comunistă a fost demersul oficial a conducerii sovietice în URSS).

Ielizavetpol — numele orașului modern Gyandzha (Azerbaidjan), în perioada Imperiului Rus 
1804–1918; centru provinciei Ielizavetpol.
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Internaționalism — ideologie care promovează prietenia și cooperarea între națiuni și 
popoare.

Istoriografie — disciplină specială care studiază evoluţia științei istorice.
KGB — (abreviere din rusă Комитет Государственной Безопасности — Comitetul 

Securității de Stat), organism de stat supus partidului comunist în URSS, care avea drept 
sarcină protecția regimului sovietic împotriva dușmanilor interni și externi.

Lipoveni — grup de ruși de credinţă veche, stabiliţi în secolul al XVII-lea pe teritoriul 
României. În prezent, locuiesc pe teritorii dens populate din România, Republica Moldova 
și sudul Ucrainei.

Luteranism — (în numele fondatorului Martin Luther) — doctrină creștină protestantă, care 
a apărut în secolul al XVI-lea, ca urmare a mișcării Reformei în Germania.

Madrasah — școli de învăţământ în statele musulmane, care aveau rolul unei instituții medii 
musulmane sau seminar cu profil teologic.

Mentalitate — (din lat. mentis — minte și alis — altele) — un set de caracteristici emoționale, 
culturale, valori și atitudini intelectuale, moduri de gândire; modalitate particulară al unui 
individ sau al unei colectivități de a-și reprezenta lumea.

Migrația forței de muncă — tip de migrație legată de ocuparea forței de muncă și de căutarea 
unor locuri de muncă în alte regiuni sau state.

Migrație — (din lat. migratio) — strămutarea oamenilor dintr-o regiune (stat) în alta (altul).
Minoritate — grup de oameni de aceeași limbă și etnie, care se deosebesc de cele ale majo-

rității locuitorilor unui stat.
Naționalist — susținător al ideologiei și al politicilor care definesc națiunea lor ca cea mai 

importantă valoare a rolului său fundamental în formarea și existența statului.
Onomastică — știința care studiază numele proprii ale persoanelor și originile lor; ziua 

numelui.
ONU — (abreviere Organizația Națiunilor Unite), asociație care cuprinde majoritatea țărilor 

din lume și are scopul de a menține și a consolida pacea și securitatea mondială.
Paleografie — știința istorică care studiază scrierile antice.
Patrimoniu cultural — parte a culturii materiale și spirituale create de generații, care au tre-

cut încercările timpului și sunt transmise generațiilor drept valori preţioase şi respectate.
Patrimoniul mondial UNESCO — obiecte naturale sau create de om de importanță culturală, 

istorică sau ecologică, recunoscute oficial de UNESCO.
Popoare turcice — popoare care vorbesc o limbă comună în grupurile turcice (turci, tătari, 

azeri, uzbeci, bașkiri, kirghizi, iacuți, ciuvași, karacalpaci etc.).
Propagandă — diseminarea și inculcarea unor atitudini și convingeri.
Protestant — reprezentant al uneia dintre curentele din creștinism — protestantism.
Referendum — (din lat. referendum) consultare directă a cetățenilor, chemați să se pronunțe, 

prin vot, asupra unui proiect de lege de o deosebită importanță pentru stat sau asupra unor 
probleme de interes general.

Renaştere — (din fr. renaissance — renaştere), perioadă de înflorire rapidă a artei și a științei 
într-o serie de țări europene în secolele XIV–XVI.

Represiune — reprimare, înăbușire a unei acțiuni de revoltă, de opoziție colectivă; acțiuni 
drastice aplicate de către autoritățile pentru protecția și conservarea ordinii existente.

Rolul de gen — un set de modele de comportament așteptate (sau norme) pentru persoanele 
de un anumit gen sau altul.
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Seminar Pedagogic Transcaucazian — instituție de învățământ în orașul Gori (Georgia), 
care avea menirea să pregătească cadre didactice pentru școlile din Caucaz în sec. XIX —
începutul sec. XX.

Societate multiculturală — comunitate constituită din reprezentanţii mai multor culturi; 
Spaţiu cultural — loc unde se difuzează idei și atitudini, limbă și tradiții, credințe și norme, 

precum şi altele.
Societate civilă — mediul de auto-manifestare a cetățenilor liberi și constituiţi în mod volun-

tar în asociații și organizații, independent de orice intervenție directă și reglementare de 
către autoritățile publice.

Stat comunist — țară în care era prezentă proprietatea colectivă, unde domina producţia 
colectivă şi interesul public (organizarea societăţii avea loc după principiul: De la fiecare 
după capacități, fiecăruia după necesităţi).

Subcultură — (din lat. subcultura) — parte din cultura societății, diferită de cultura dominantă.
Şal (ceadra) — obiect de îmbrăcăminte purtat de femei în statele musulmane pe cap de cu-

loare albă, albastră sau neagră. Când femeile musulmane ieşeau din casă, din motive reli-
gioase, ascundeau corpul din cap până la picioare.

Talmud — (din ebraică — studiu) — culegere în mai multe volume, în care erau scrise seturi 
de reglementări legale, religioase și etice ale iudaismului.

Tătari — popor de limbă turcică care locuieşte în regiunile centrale ale Rusiei europene, 
Volga, Ural, Siberia, Kazahstan, Asia Centrală și Orientul Îndepărtat. În Rusia ţaristă tăta-
rii erau numiţi şi populația turcă din regiunea Caucazului.

Tiflis — (din georgiană თბილისი — izvor cald), denumire veche a capitalei Georgiei — Tbilisi;
Țările post-sovietice — statele independente care au apărut pe teritoriul fostei URSS.
Umanism — (din lat. homo — om) recunoașterea valorii omului ca persoană, dreptul la libera 

exprimare şi dezvoltare a abilitățile lor, aprobarea binelui pentru alte persoane drept crite-
riu de evaluare a relațiilor publice.

Uniunea Sovietică (URSS) — (abreviere Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste) — de-
numirea prescurtată a statului sovietic, care a existat în anii 1917 (oficial URSS a fost 
creată în anul 1922) — 1991.

Zoroastrism — religia oficială a statelor antice Ahemenid (secolele VI–IV î.Hr.) şi Sasanid 
(secolele III–VII d. Hr.) din Iran.
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Participanții proiectului  
„Istoria comună. Dialoguri culturale”

Vaghif Abasov (autor) — profesor de istorie la școala medie nr. 87 din 
or. Baku. A participat la seminare și treninguri din cadrul proiectului, la 
conferințe și treninguri internaționale. 

Arzu Abbasova (a prezentat un şir de materiale) — pedagog, 
profesoară de istorie și științe sociale la școala nr. 4 în numele  
lui D. Djahanghirov din or. Baku.

Kerim Abidi (coordonator național) — directorul școlii medii nr. 31 
din or. Baku. Participant la un șir de proiecte de cercetare, președintele 
Asociației Profesorilor de Istorie din Azerbaidjan. A lucrat în calitate de 
profesor de istorie în școala medie, în instituții de învățământ superior și 
în domeniul instruirii adulților.

Ghiulnara Abidi (autor) — membru al Consiliului și președinte — 
adjunct al Asociației Profesorilor de Istorie din Azerbaidjan. Profesoară 
de Didactica instruirii la Universitatea de Stat din Baku și învățătoare 
de istorie în școala nr. 16 și liceul tehnico-umanist. Autor al unui șir de 
articole.
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Fuad Agaev (redactor național, autor, coautor) — colaborator al 
Muzeului Național de Istorie al Azerbaidjanului de pe lângă Academia 
Națională de Științe din Azerbaidjan. La moment — colaborator 
științific al secției expoziției științifice a istoriei Azerbaidjanului. Arealul 
de interese — istoria relațiilor între stat și religii, istoria etniilor, istoria 
militară.

Aidîn Aslanov (autor) — doctor în științe istorice, conferențiar; 
șeful Catedrei de Științe Sociale ale Institutului de Perfecționare și 
Recalificare a cadrelor didactice din Baku. Autor al manualului de 
istorie a Azerbaidjanului, a peste 45 de articole științifice și 10 suporturi 
didactice de istorie în limba rusă.

Karen Bairamian (autor) — șeful secției Agenției de Protecție a 
Monumentelor de Istorie și Cultură a Ministerului Culturii din Armenia. 
În anii 2001–2014 — învățător în câteva școli din orașul Erevan. 
Doctorand al Institutului de Arheologie și Etnografie al Academiei de 
Științe a Republicii Armenia.

Vera Balan (autor) — directorul Liceului Teoretic „Petre Ștefănucă” 
din Ialoveni, Moldova, profesoară de istorie și educaţie civică. Coautor 
în elaborarea caietelor de lucru și a îndrumarului metodic pentru 
implementarea curriculumului modernizat la treapta învățământului 
primar și gimnazial. Membru al Asociației Naționale a Tinerilor Istorici 
din Moldova (ANTIM).

Elisabed Bushrikidze (autor) — doctorandă la Facultatea de 
Pedagogie și Psihologie a Universității de Stat „Iv. Djavahișvili” din 
Tbilisi. Profesoară de istorie și științe sociale în gimnaziul clasic și în 
prima școală experimentală din or. Tbilisi. Membru activ al Asociației 
Profesorilor de Istorie din Georgia (GAHE).
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Pavel Cerbuşca (redactor naţional, autor, traducător) — doctor 
în ştiinţe pedagogice, profesor şi director-adjunct la Liceul Academiei 
de Ştiinţe din Moldova. Coautor al Curriculumului naţional la istorie şi 
educaţie civică, autor a peste 40 de manuale şi a peste 100 de articole. 
Formator naţional în cadrul cursurilor de recalificare a profesorilor şi 
managerilor şcolari. 

Nazmin Djafarova (autor, traducător) — doctor în filosofie şi ştiinţe a 
artelor. În anii 2004–2015 — colaborator la Muzeul Naţional al Literaturii 
Azere “Nizami Ghiandjevi” a Academiei Naţionale de Ştiinţe din 
Azerbaidjan. Specialist (traducător) în Sectorul de Relaţii cu Publicul al 
Aparatului Prezidiului ANŞA. Autor a peste 45 de articole ştiinţifice. 

Amiran Djamaghidze (coordonator național, autor și coautor) — 
profesor de istorie și științe sociale la Gimnaziul Clasic din Tbilisi. Unul 
dintre fondatorii Asociației Profesorilor de Istorie din Georgia (GAHE). 
Doctorand la Facultatea de Științe Umanistice a Universității de Stat 
din Tbilisi. Participant la proiecte regionale și internaționale, formator 
EUROCLIO.

Otar Djanelidze (autor) — doctor în științe istorice, profesor, membru 
al Congresului Național al Istoricilor din Georgia, membru activ al 
Asociației Profesorilor de Istorie din Georgia (GAHE). Autorul unui 
număr mare de lucrări științifice, manuale de istorie pentru școli și 
instituții de învățământ superior.

Mhitar Gabrielian (coordonator național, autor) — doctor în științe 
istorice, conferențiar la Universitatea de Stat din Erevan. Autor a 9 
monografii și a peste 50 de lucrări științifice din domeniul transformărilor 
socioculturale ale conflictelor de pe teritoriul Caucazului de Sud, din 
domeniul antropologiei, identității, naționalismului ș.a. Participant la 
conferințe internaționale. 
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Aiseli Godjaeva (managerul proiectului) — colaborator al 
EUROCLIO, responsabilă de dirijarea proiectului „Istoria comună. 
Dialoguri culturale”. Participă profesional în organizarea trainingurilor 
internaționale și a proiectelor interetnice ale EUROCLIO. 

Natalia Golosova (autor) — profesoară de istorie și drept, școala nr. 
38 din or. Lvov. Specialist în didactică, membru al Asociației Ucrainene 
a Profesorilor de Istorie și a Științelor Sociale „Nova Doba”, formator 
în cadrul seminarelor internaționale și naționale pentru profesori, 
manageri, studenți și elevi, coautor al manualelor de educație civică 
pentru instituțiile preuniversitare.

Liudmila Gurskaia (autor) — profesoară de istorie și educație civică, 
grad didactic superior, Liceul Teoretic „Lev Tolstoi” din or. Glodeni, 
Moldova. Mai bine de 10 ani colaborează activ cu Asociaţia Naţională 
a Tinerilor Istorici din Moldova (ANTIM). Autorul unor lucrări consacrate 
implementării tehnologiilor interactive în procesul de predare a istoriei 
și educației civice. Lauteratul concursului „Pedagogul anului” din 
Republica Moldova, ediția I.

Artak Haciatrian (autor) — doctorand la Universitatea de Stat din 
Erevan. Studiază problemele legate de conflictele de pe teritoriul 
Caucazului de Sud. Autor al unui şir de articole ştiinţifice şi publicaţii, 
participant la conferinţe, mese rotunde şi seminare republicane; la 
seminare şi mese rotunde organizate de instituţii nonguvernamentale de 
pe teritoriul Caucazului de Sud. 

Samira Iskanderova (autor) — profesoară de istorie la şcoala nr. 102 
din or. Baku. În 2012 a ocupat locul II la concursul “Cea mai bună lecţie 
publică”. În anul 2013 a fost decorată cu “Diploma de onoare” pentru 
studierea patrimoniului lui Gheidar Aliev.
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Lela Kakaşvili (autor) — profesoară de istorie, educaţie civică şi 
cultură la şcoala nr. 8 din or. Gori. Preşedintele Asociaţiei Profesorilor 
de Istorie din regiunea Şida Kartli. Utilizează activ şi propagă metodele 
interactive şi alte metode contemporane de instruire.

Varvara Chiperi (autor) — profesoară de istorie şi educaţie civică la 
Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din or. Orhei, Moldova. Participantă la 
proiectele de studiere și promovare a istoriei, culturii şi societăţii civile. 

Irina Kostiuk (redactor, redactor-editor) — colaborator la Institutul 
Regional de Studii Pedagogice Postuniversitare din Lvov, profesoară 
şcolară. Coautor şi redactor de suporturi didactice, coautor al 
Standardelor Naţionale şi a programelor de studii la istorie, autor al unui 
mare număr de articole din domeniul didacticii istoriei. Formator naţional 
şi coordonator de proiecte internaţionale.

Olga Kovalevskaia (autor) — doctor în ştiinţe istorice, colaborator 
ştiinţific la Institutul de Istorie a Ucrainei de pe lângă Academia 
Naţională de Ştiinţe a Ucrainei. Autor a peste 170 de lucrări ştiinţifice, 
didactico-metodice, de popularizare a ştiinţei, publicistice etc. Interesele 
ştiinţifice de bază sunt legate de istoria Ucrainei, istoriografie şi 
disciplinele istorice speciale. Are o experienţă pedagogică de peste 20 
de ani. 

Alexandra Kozorog (redactor naţional, autor, coautor) — profesoară 
de istorie şi ştiinţe sociale, grad didactic superior, metodist, formator 
naţional. Membru al Asociaţiei Naţionale a Profesorilor de Istorie 
şi Știinţe Sociale din Ucraina „Nova Doba”. Coautor la materialele 
metodice din domeniul istoriei şi ştiinţelor sociale. 
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Iulia Kuşneriova (redactor principal) — profesoară la Gimnaziul nr. 
1567 din or. Moscova, preşedintele Consiliului organizaţiei obşteşti 
regionale “Asociaţia profesorilor de istorie”. Autor de manuale, a 
surselor de educaţie pentru şcoală şi a publicaţiilor din domeniul 
didacticii istoriei. Expert, autor şi formator în cadrul unor proiecte 
educaţionale internaţionale.

Dzintra Liepinia (redactor) — profesoară de istorie şi politologie, 
membru al Asociaţiei Profesorilor de Istorie din Letonia, autor şi coautor 
al manualelor la didactica istoriei pentru profesori, coordonatorul 
proiectului de implementare a metodelor şi tehnicilor inovaţionale în 
predarea istoriei; formator naţional, expert şi redactor în proiectele 
EUROCLIO.

Besik Lordkipanidze (redactor naţional, autor) — doctor în ştiinţe 
istorice, co-fondator al Asociaţiei Profesorilor de Istorie din Georgia 
(GAHE). Autor şi coautor a peste 50 de publicaţii, inclusiv lucrări 
ştiinţifice, curriculumul naţional, manuale şi suporturi didactice la istorie.

Timur Luchin (coordonator naţional) — absolvent al Facultăţii de 
Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative a Universităţii de 
Stat din Moldova. Participant la conferinţe şi şcoli internaţionale. Sfera 
de interese ştiinţifice: istoria relaţiilor internaţionale.

Liudmila Males (autor) — doctor în ştiinţe sociologice, profesor. 
Autor a peste o sută de publicaţii, printre care lucrări metodice despre 
problemele de gen şi multiculturalitate, familie, demografie şi identitate. 
Ţine cursul „Didactica şcolii superioare”, axat pe tehnicile interactive de 
predare. 
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Mikael Malhasian (autor) — doctorand la Catedra de Istorie a 
Universităţii de Stat din Erevan. Preşedintele Societăţii Ştiinţifice 
Studenţeşti din USE. Profesor la Universitatea de Stat din Erevan şi 
la Gimnaziul „Kvant”. Autor a 5 monografii şi a peste 40 de articole 
ştiinţifice.

Natalia Marcusi (autor) — profesoară de istorie la şcoala generală 
nr. 1 din Kozov, Ucraina, membru al Asociaţiei Naţionale a Profesorilor 
de Istorie şi Știinţe Sociale din Ucraina „Nova Doba”. A participat 
la elaborarea materialelor didactice în cadrul mai multor proiecte. 
Participantă la proiecte şi seminare internaţionale.

Nikol Margarian (redactor naţional, autor) — doctor în ştiinţe istorice, 
conferenţiar la Universitatea de Stat din Erevan. Autor a 2 monografii şi 
a peste 50 de lucrări ştiinţifice din domeniul onomasticii. Este interesat 
de problemele legate de teoria şi aspectele aplicative ale culturii, de 
culturologie. Ţine cursuri generale şi speciale la USE, participant la 
conferinţe internaţionale. 

Elene Medzmariaşvili (redactor) — profesor la Facultatea de 
Ştiinţe Umaniste a Universităţii de Stat din Tbilisi. Autor a peste 80 de 
publicaţii, dintre care cărţi, manuale de istorie, articole din domeniul 
didacticii istoriei, istoriei problemelor femeilor şi a problemelor imigrării. 
Participantă la conferinţe şi proiecte internaţionale.

Liuba Melnic (autor) — profesoară de istorie şi educaţie civică. Autor 
şi coautor al articolelor din domeniul didacticii istoriei şi educaţiei civice. 
Grad didactic I. 
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Oxana Miheeva (autor, traducător) — doctor în ştiinţe istorice, 
profesor universitar, profesoară de istorie la şcoala generală, autor a 
peste o sută de publicaţii ştiinţifice şi metodice din domeniul istoriei, 
sociologiei urbane, educaţiei incluzive, tehnicilor interactive de predare.

Madona Mikeladze (autor) — doctor în ştiinţe pedagogice, profesor 
asociat la Universitatea de Stat din Batumi “Şota Rustaveli”, decanul 
Facultăţii de Educaţie. Conducătorul filialei Asociaţiei Profesorilor 
de Istorie din Georgia (GAHE), participant la seminare şi conferinţe 
internaţionale, formator naţional. Autor al lucrărilor ştiinţifice, coautor al 
unui suport didactic.

Nugzar Molaşvili (autor) — profesor de istorie la şcoala nr. 42 din 
Tbilisi. A lucrat în calitate de cercetător știinţific la Institutul de Istorie, 
Arheologie şi Etnografie. Preşedintele Uniunii Profesorilor de Istorie 
din or. Tbilisi. Autor al unui şir de lucrări ştiinţifice, didactice şi de 
popularizare a ştiinţei. 

Sergiu Musteaţă (coordonator naţional) — decanul Facultăţii de 
Istorie şi Geografie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, 
or. Chişinău, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din 
Moldova (ANTIM). Autor a 6 cărţi şi a peste 200 de articole ştiinţifice 
din domeniul istoriei, arheologiei, patrimoniului cultural şi analizei 
manualelor şcolare. 

Angela Muşenco (autor) — profesoară de istorie şi educaţie civică 
la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din or. Soroca, Moldova. Membru al 
Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova (ANTIM). Sfera 
intereselor ştiinţifice: minorităţile etnice şi religioase din Moldova. 
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Rodica Nastas (autor) — profesoară de istorie şi educaţie civică 
la Liceul Teoretic „Mihail Koţiubinski”, doctorandă la Universitatea 
Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Membru al Asociaţiei Naţionale 
a Tinerilor Istorici din Moldova (ANTIM). Autor de articole ştiinţifice, 
participantă la proiecte, seminare şi traininguri internaţionale.

Ecaterina Odajiu (autor) — profesoară de istorie şi educaţie civică, 
director-fondator al Muzeului de Istorie şi Etnografie din satul Borogani, 
Moldova. Coordonator de proiecte în domeniul culturii şi educaţiei 
elaborate în colaborare cu organizaţia VIVERE (Elveţia).

Aikaz Oganesian (coordonator naţional, autor) — doctor în ştiinţe 
istorice, profesor la Catedra de Istoria Armeniei a Universităţii de Stat 
din Erevan. Consilierul directorului Institutului Manuscriselor Vechi — 
Matenadaran în numele lui Mesrop Maştoţ. Autor a 5 monografii şi a 
peste 70 de articole ştiinţifice. 

Lilia Oganesian (autor) — laborant la Catedra de Filologie Franceză 
a Universităţii de Stat din Erevan. În anii 2007–2013 — colaborator 
ştiinţific al Institutului de Cercetări în domeniul ştiinţelor armene de pe 
lângă Universitatea de Stat din Erevan.

Grant Oganian (autor) — doctorand la Institutul Manuscriselor Vechi — 
Matenadaran în numele lui Mesrop Maştoţ.
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Olga Pedan-Slepuhina (coordonator naţional, autor, coautor) — 
profesor-metodist, învăţătoare la şcoala nr. 65 din Lvov. Membru al 
Asociaţiei Naţionale a Profesorilor de Istorie şi Știinţe Sociale din 
Ucraina „Nova Doba”, autor şi coautor de publicaţii instructiv-metodice, 
formator naţional, participantă la seminare şi traininguri naţionale şi 
internaţionale.

Lali Pirţhalava (a prezentat un şir de materiale) — profesor la 
Facultatea Umanistă a Universităţii din Georgia. Autor a peste 60 de 
articole ştiinţifice şi manuale şcolare de istorie, membru al colegiului 
de redacţie a revistei „Istoricul” a Asociaţiei Profesorilor de Istorie din 
Georgia (GAHE).

Narmin Radjabov (autor) — profesoară. Autor a trei cercetări ştiinţifice 
şi a unui şir de articole. Participantă activă a întrunirilor de lucru din 
cadrul proiectului, a seminarelor şi a conferinţelor internaţionale 
consacrate educaţiei istorice şi civice.

Rauf Radjabov (coordonator naţional) — orientalist şi politolog, 
redactorul-şef al «3rd View». Autor a peste 600 de lucrări din domeniul 
securităţii globale, regionale, energetice, de transport şi informaţionale; 
din domeniul conflictelor, a societăţii civile şi a educaţiei, co-redactor şi 
coautor a 5 cărţi de istorie a Caucazului de Sud. 

Vera Saakian (autor) — colaborator ştiinţific şi doctorandă la Institutul 
Manuscriselor Vechi — Matenadaran în numele lui Mesrop Maştoţ.
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Lucia Sava (autor) — doctor în ştiinţe istorice, conferenţiar la Catedra 
de Istorie Universală a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” 
din or. Chişinău, Moldova. Autor a peste 35 de cercetări şi articole 
ştiinţifice din domeniul istoriei naţionale contemporane şi a istoriei 
universale.

Steven Stigers (managerul proiectului) — directorul programelor 
EUROCLIO, responsabil de coordonarea generală a proiectului “Istoria 
comună. Dialoguri culturale”. Organizatorul şi coordonatorul proiectului 
Historiana. Mai mult de 15 ani participă la organizarea proiectelor 
educaţionale, de regulă, în ţările europene.

Ruzanna Ţaturian (autor) — cercetător ştiinţific la Institutul de 
Arheologie şi Etnografie a Academiei Naţionale de Ştiinţe a Republicii 
Armenia. Autor şi coautor a 2 monografii şi a peste 10 publicaţii din 
domeniul antropologiei consumului, a problemelor gender în societăţile 
contemporane din Caucaz. Studiază problemele legate de naţionalism 
şi identitate. Participantă la numeroase conferinţe internaţionale.

Tatiana Ţiganu (autor) — profesoară de istorie şi director-adjunct la 
Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, autor al unui şir de articole din 
domeniul educaţiei, membru al diferitor comisii educaţionale municipale. 
În prezent este axată pe problemele legate de structurarea informaţiei în 
scopul îmbunătăţirii procesului de predare a istoriei. 

Nana Ţihistavi (coordonator naţional) — doctor în ştiinţe istorice, 
preşedintele Asociaţiei Profesorilor de Istorie din Georgia (GAHE). 
Din 1990 activează în instituţiile de învăţământ superior din Georgia. 
A participat în proiecte internaţionale din domeniul educaţiei istorice, 
la conferinţele internaţionale consacrate educaţiei istorice şi civice, 
formator naţional. 
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Manana Şekiladze (autorul hărţilor) — profesoară la Şcoala 
Europeană din or. Tbilisi, vice-preşedintele Asociaţiei Profesorilor de 
Istorie din Georgia (GAHE). A elaborate hărţi pentru manualele de 
istorie. Metodist, formator naţional.

Nodar Şoşiaşvili (autor) — participant la un şir de conferinţe ştiinţifice 
internaţionale. În prezent lucrează la teza de doctor. Totodată, activează 
în domeniul pedagogiei. 

Polina Verbițkaia (coordonator național, autor) — doctor în științe 
pedagogice, profesor la Catedra Istoria Ucrainei a Universității 
Naționale „Politehnica” din Lvov, director executiv al Asociației Naționale 
a Profesorilor de Istorie și Științe Sociale „Nova Doba” din Ucraina, 
ambasadorul EUROCLIO, autor a peste 100 de publicații științifice.

Vera Vrabie — profesoară de istorie, istoria culturii și educație civică, 
membru al Asociației Naționale a Tinerilor Istorici din Moldova (ANTIM). 
Autor și coautor al unui șir de publicații din domeniul istoriei, educației 
civice și didacticii predării acestor discipline.

Angela Zeama (autor) — profesoară de istorie şi educaţie civică la 
Liceul Teoretic „Constantin Stere” din or. Soroca, Moldova, membru al 
Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova (ANTIM), autor de 
articole despre necesitatea utilizării metodelor interactive la orele de 
istorie. 
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