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RECENZII

„УКРАЇНСЬКО-МОЛДОВСЬКІ ЕТНОКУЛЬТУРНІ ЗВ’ЯЗКИ:
МIЖНАРОДНI НАУКОВІ ЧИТАННЯ ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА 

КОСТЯНТИНА ПОПОВИЧА.
RELAŢIILE ETNOCULTURALE MOLDO-UCRAINENE: SIMPOZIONUL ŞTI-
INŢIFIC INTERNAŢIONAL IN MEMORIAM ACADEMICIANUL CONSTAN-

TIN POPOVICI”. VOL. III. CHIŞINĂU, 2017

Culegerea recenzată este cea de-a treia ediţie a 
materialelor conferinţei internaţionale dedicate me-
moriei academicianului C. Popovici.

Trebuie de subliniat, în primul rând, importan-
ţa acţiunilor de către colaboratorii (E. Cojuhari şi 
V. Cojuhari) sectorului „Etnologia ucrainenilor” a 
Centrului de Etnologie (IPC), care sunt organizatorii 
conferinţelor respective şi editorii-alcătuitori ai deja 
a treia culegere. Ei au realizat eforturi esenţiale pen-
tru a atrage atenţia lumii ştiinţifice către memoria şi 
activitatea personalităţii talentate în multe feluri, ce-
lebrului om de ştiinţă, scriitor, profesor, care cu sigu-
ranţă merită acest lucru. Este remarcabil faptul că pu-
blicarea unor astfel de culegeri devine deja o tradiţie.

Culegerea dată conţine o adresare a Ambasa-
dorului Extraordinar şi Plenipotenţiar al Ucrainei în 
Republica Moldova Ivan Gnatişin către cititori şi o 
evaluare a activităţilor organizatorilor conferinţei şi 
publicarea materialelor sale:

„Desfăşurarea anuală a simpozioanelor ştiinţifi-
ce internaţionale în memoria fondatorului studiilor 
ucrainistice din Republica Moldova, academicianul 
Constantin Popovici, şi editarea rezultatelor cerce-
tărilor în culegeri de articole are o importanţă deo-
sebită în contextul continuării ideilor, popularizării 
şi creşterii tezaurului lui ştiinţific bogat, de aseme-
nea, serveşte în calitate de teren pentru prezentarea 
de către oamenii de ştiinţă – cercetători din Ucraina, 
Republica Moldova şi  alte ţări – a cercetărilor actu-
ale şi a rezultatelor analitice pe problemele studiilor 
ucrainistice.

În Ucraina este apreciată înalt contribuţia cer-
cetătorilor sectorului «Etnologia ucrainenilor» al 
Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei. În dezvoltarea studiilor ucrainis-
tice şi conservarea lor în calitate de direcţie distinctă 
a cercetărilor ştiinţifice pe teritoriul Republicii Mol-
dova şi în viitor vor fi susţinute eforturile concentrate 
pe păstrarea şi popularizarea patrimoniului istorico-
cultural şi spiritual ucrainean, pe dezvoltarea cerce-
tării complexe a relaţiilor etnoculturale moldo-ucrai-
nene” (p. 18). 

La fel ca cele precedente, ediţia a treia se distinge 
printr-o mare varietate de probleme atinse, o gamă 
largă de aspecte luate în considerare. Materialele 
culegerii sunt prezentate în trei limbi – ucraineană, 
română şi rusă. Articolele sunt însoţite de rezumate 
în patru limbi – ucraineană, engleză, română şi rusă.

În măsura în care putem judeca, majoritatea ma-
terialelor din culegerea dată sunt introduse pentru 
prima dată în circulaţie ştiinţifică.

Editorii-alcătuitori ai culegerii specifică, pe bună 
dreptate, că pe paginile sale este reprezentată o gamă 
largă de probleme ale istoriei, limbii şi culturii ucrai-
nenilor din Moldova, sunt analizate numeroase surse 
istoriografice, de arhivă, sunt abordate problemele 
actuale ale etnologiei, istoriei, educaţiei, folclorului, 
limbii comunităţilor etnice.
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Cartea cuprinde trei părți. Să le trecem în revis-
tă, evidenţiind  unele articole, deoarece genul recen-
ziei nu ne dă posibilitate să analizăm fiecare articol 
în mod detaliat.

Partea I „Academicianul Constantin Popovici – 
savantul, scriitorul, cetăţeanul” conţine articole despre 
analiza patrimoniului creativ (ştiinţific, pedagogic, ar-
tistic etc.), în care se subliniază rolul lui C. Popovici ca 
promotor al valorilor etnoculturale (S. Procop); se evi-
denţiază aspectul pedagogic în activitatea sa ştiinţifi-
că (N. Damian); este analizat romanul lui C. Popovici 
„Zori în frământ” ca sursă a cercetării culturii materi-
ale tradiţionale a ucrainenilor din nordul Basarabiei 
(V. Cojuhari); sunt luate în considerare exemplele con-
crete de analiză a ritualelor calendaristice ale ucrai-
nenilor şi moldovenilor în lucrările academicianului
(G. Kojoleanko) etc. E. Cojuhari a analizat românis-
mele în romanul lui C. Popovici „Zori în frământ” şi 
corespondenţele lor în graiurile ucrainene din Repu-
blica Moldova. În opinia noastră, de mare interes este 
articolul semnat de L. Cholanu „Polіfonіya romanului 
lui Constantin Popovici «Zori în frământ»”, în care în 
primul rând se analizează compoziţia romanului ca 
unul polifonic, caracterizat prin multifactualitate, prin 
caracterul multilateral al sistemului de personaje etc. 
Pe baza concepţiei artistice a lui M. Bahtin, autorul, 
convingător, în opinia noastră, demonstrează teza sa 
iniţială. În articolul lui C. Şişcan „Polietnologul pă-
mântului moldovenesc: fenomenul lui Constantin Po-
povici (spre definirea problemei)” se propune un nou 
termen interesant. Se pare că expresia „fenomenul lui 
Constantin Popovici” are toate drepturile ca să fie in-
clusă în circuitul ştiinţific. 

Partea a II-a „Etnologie. Istorie. Etnopsihologie. 
Studiul artelor” combină articolele cu problemele le-
gate de domeniile de cunoştinţe enumerate. În partea 
aceasta a culegerii sunt analizate trăsăturile principa-
le şi influenţele mutuale interetnice ale ritualismului 
comemorativ al populaţiei din spaţiul de frontieră 
moldo-ucrainean (A. Golovko); se face cunoştinţă 
cu specificul nunţii ucrainene din s. Musait, raionul 
Taraclia, Republica Moldova, în secolul al XIX-lea – 
începutul secolului al XX-lea (V. Stepanov) etc. În ar-
ticolul lui L. Condraticova „Obiecte din metal lucrate 
de meşteri ucraineni atestate în spaţiul Republicii 
Moldova” se iau în dezbatere unele piese de feronerie 
documentate în oraşul Chişinău, care au fost prelu-
crate din metale comune la uzinele şi turnătoriile din 
Odesa. M. Tuniţcaia prezintă o schiţă a istoriei şi cul-

turii materiale a ucrainenilor din nordul Republicii 
Moldova după exemplul satului Goleni, raionul Edi-
neţ. E. Pihurov scrie în articolul său „Relaţiile interet-
nice în spaţiul de frontieră ucrainean şi est-romanic 
în secolele XIV–XVI” despre particularităţile contac-
telor etnice în spaţiul sus-numit în epoca medievală 
dintre moldoveni şi rusini, subliniind că „Factorul 
politic în acest spaţiu condiţiona adesea contacte in-
teretnice violente, iar cel religios – paşnice” (p. 231). 

Astfel, partea a doua a culegerii cuprinde artico-
le care sunt foarte diverse în ceea ce priveşte obiectul 
studiului, în funcţie de timpul la care se referă autorii 
articolelor (sec. XIV–XVI, sec. XIX–XX, contempo-
raneitatea). Fiecare dintre ele reprezintă un interes 
deosebit şi în general se formează un fel de mozaic, 
ale cărui părţi nu sunt absolut izolate una de celelaltă. 
Materialele unui şir de articole se completează reci-
proc. Este necesar de remarcat că în majoritatea arti-
colelor din această parte se spune despre rezultatele 
fructuoase ale interacţiunilor etnice şi ale influenţe-
lor reciproce.

Partea a III-a „Folclor. Etnoliteratură. Etno-
lingvistică. Dialectologie. Lingvodidactică” include 
articole în conformitate cu tema indicată în titlu. În 
acest compartiment sunt prezentate articole în care 
se dezvăluie trăsăturile dialectale ale ucrainenilor 
din nordul Moldovei, pe exemplul oraşului Bălţi
(T. Bedonika-Cugal), se analizează sistemul fonolo-
gic al dialectului ucrainean din s. Bulăieşti, raionul 
Orhei, Republica Moldova (I. Gorofianiuc, A. Ro-
manciuc) etc. M. Tuniţcaia dezvăluie slavonismele 
bisericeşti în întruchiparea ideilor şi reprezentărilor 
creştine pe baza materialului operei lui T. Şevcenko 
„Psalmii lui David”. I. Dercaci, autorul articolului 
„Contribuţia orelor de clasă şi a activităţilor extra-
curriculare în educarea unui elev ca o personalitate 
competentă (din experienţa unei profesoare de limbă 
şi literatură ucraineană)”, stabileşte „rolul determi-
nant al orelor de clasă şi al activităţilor extracurricu-
lare cu utilizarea componentei naţionale în formarea 
unei personalităţi competente” (p. 327).

Această culegere ştiinţifică, fără îndoială, îşi va 
găsi cititorul. Cartea este destinată cercetătorilor, 
profesorilor, studenţilor – tuturor celor interesaţi de 
problemele de istorie şi cultură a ucrainenilor din di-
asporă.

Tatiana ZAICOVSCHI


