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Rezumat
Bulgaristica pe paginile „Revistei de Etnologie  

şi Culturologie” (2007–2019)
În articolul prezent, autorul abordează subiectul pre-

zenţei cercetărilor de bulgaristică pe paginile „Revistei de 
Etnologie şi Culturologie”, ediţiei ştiinţifice a Centrului de 
Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural. Analiza 
statistică generală arată că în anii 2007–2019 pe paginile 
acestei reviste au fost publicate 95 de articole pe probleme-
le bulgaristicii. La sfârşitul articolului este anexată o listă 
bibliografică a acestora. Materialele de bulgaristică publi-
cate pot fi despărţite în câteva categorii cum ar fi etnolo-
gie, istoria, cultura şi limba bulgarilor basarabeni. Subiec-
tele abordate în aceste lucrări ştiinţifice vizează probleme 
ce ţin de dezvoltarea comunităţii etnice bulgare în perioa-
da ţaristă şi interbelică. O latură foarte importantă constă 
în publicarea materialelor de teren ce ţin de obiceiurile 
bulgarilor din Republica Moldova. Se descriu ritualurile 
acestora de naştere, vestimentaţia şi alimentaţia tradiţio-
nală. Un material preţios sunt articolele care conţin datele 
folclorice, care ne dau posibilitatea să analizăm particu-
larităţile „lumii interne” şi etnopsihologia bulgarilor ba-
sarabeni. Sunt importante articolele despre personalităţi 
marcante de origine bulgară care s-au manifestat în viaţa 
social-economică şi culturală a Basarabiei şi Bulgariei.

  Cuvinte-cheie: Revista de Etnologie şi Culturologie, 
bulgaristică, etnologie, istorie, bulgarii, Basarabia.

Резюме
болгаристика на страницах «Журнала этнологии  

и культурологии» (2007–2019)
В данной статье автор рассматривает исследова-

ния по болгаристике, представленные на страницах 
«Журнала этнологии и культурологии», научного 
издания Центра этнологии Института культурного 
наследия. Общий статистический анализ показыва-
ет, что в период 2007–2019 гг. в этом журнале было 
опубликовано 95 статей по болгаристике. В конце 
статьи автором приведен составленный им библио-
графический список этих материалов. Публикации по 
болгаристике можно разделить на несколько катего-
рий: этнология, история, культура и язык бессараб-
ских болгар. Темы, рассматриваемые в этих научных 
работах, касаются проблем, связанных с развитием 
болгарской этнической общности в царский и меж-
военный период. Очень важной стороной является 
публикация полевых материалов, связанных с обыча-

ями болгар в Республике Молдова. В них описывается 
ритуал рождения, традиционная одежда и питание. 
Рассмотрение фольклорных материалов, позволя-
ющих проанализировать особенности внутреннего 
мира и этнопсихологии бессарабских болгар, пред-
ставляет особую ценность. Статьи о видных лично-
стях болгарского происхождения, которые проявили 
себя в социально-экономической и культурной жиз-
ни Бессарабии и Болгарии, демонстрируют преем-
ственность поколений. 

Ключевые слова: Журнал этнологии и культу-
рологии, болгаристика, этнология, история, болгары, 
Бессарабия.

Summary
Bulgarian studies on the pages of the „Journal  
of Ethnology and Culturology” (2007–2019)

In the presented article, the author considers the to-
pic of the presence of Bulgarian studies on the pages of the 
“Journal of Ethnology and Culturology”, a scientific publi-
cation of the Center of Ethnology of the Institute of Cul-
tural Heritage. The general statistical analysis shows that 
in the period 2007–2019 95 articles on Bulgarian studies 
were published on the pages of this journal. At the end of 
the article, the author compiled a bibliographic list of the-
se materials. The published articles on Bulgarian studies 
can be divided into several categories, such as: ethnology, 
history, culture and the language of Bessarabian Bulgari-
ans. The topics discussed in these scientific works relate 
to the problems associated with the development of the 
Bulgarian ethnic community in the tsarist and interwar 
periods. A very important aspect is the publication of field 
materials related to the customs of the Bulgarians in the 
Republic of Moldova. They describe the ritual of birth, 
traditional clothes and nutrition. Precious material is also 
represented by folklore, which allows us to analyze the 
features of the “inner world” and the ethno-psychology of 
Bessarabian Bulgarians. There are also important articles 
about various personalities of Bulgarian origin who have 
made themselves known in the socio-economic and cultu-
ral life of Bessarabia and Bulgaria. 

Key words: Journal of Ethnology and Culturology, Bul-
garian studies, ethnology, history, Bulgarians, Bessarabia.

În anul 2006 în cadrul Academiei de Știinţe a 
Moldovei a fost creat Institutul Patrimoniului Cultu-
ral (în continuare – IPC). Acest Institut a fost format 
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în urma contopirii a trei instituţii existente anterior: 
Institutul de Arheologie şi Etnografie, Institutul Stu-
diul Artelor şi Institutul de Cercetări Interetnice [10, 
p. 6]. În cadrul IPC, activează „Centrul de Etnolo-
gie” (în continuare – CE). Acest Centru include două 
secţii ştiinţifice: „Secţia Probleme Generale şi Relaţii 
Interetnice” şi „Secţia Minorităţi Etnice”1. În ultima 
Secţie, în cadrul subdiviziunilor specializate (sector, 
grup) savanţii sunt preocupaţi de cercetarea etnicilor 
minoritari: ucraineni, găgăuzi, ruşi, bulgari, evrei, 
romi, etc. [10, p. 74]. 

Una din cele mai vechi ramuri ai CE este bul-
garistica, care include cercetări ale istoriei şi cultu-
rii etnicilor bulgari din Republica Moldova. Aceasta 
ramură ştiinţifică a primit faţă academică pe 21 fe-
bruarie 1989, atunci când conform Hotărârii (nr. 25) 
a Prezidiului Academiei de Știinţe a RSSM în cadrul 
Secţiei (Institutului) de Etnografie şi Studiul Artelor 
a fost aprobată tema de studiu: „O cercetare etnogra-
fică şi istorico-culturală a populaţiei bulgare” [22, 
p. 15]. Conform Hotărârii susmenţionate, a fost creat 
„Sectorul de bulgaristica”, care în 2006 a fost redenu-
mit în „Sectorul Etnologia bulgarilor”. 

E de menţionat faptul că până la restructurare 
Institutului de Cercetări Interetnice, angajaţii lui (în 
anii 2000–2006) au reuşit să scoată de sub tipar şase 
volume ale „Anuarului Institutului de Cercetări In-
teretnice”, o ediţie care era dedicată cercetării proble-
melor ştiinţifice a minorităţilor naţionale din Repu-
blica Moldova. În 2006 a fost înfiinţată o ediţie nouă 
ştiinţifică a Centrului de Etnologie, care a primit 
denumirea „Revista de Etnologie şi Culturologie” (în 
continuare – REC). 

În primul număr al revistei redacţia REC expli-
că alegerea anume a acestei denumiri pentru ediţia 
periodică, care reiese din faptul că „în cadrul Cen-
trului de Etnologie specialiştii se ocupă de cercetarea 
complexă a patrimoniului cultural al comunităţilor 
etnice, care locuiesc în Republica Moldova: moldo-
veni, ucraineni, ruşi, găgăuzi, bulgari, evrei, ţigani şi 
alţii” [23, p. 6]. De asemenea, se adaugă că în cadrul 
Centrului de Etnologie activează etnologi, istorici, fi-
lologi, specialişti în studiul artelor, activitatea cărora 
este direcţionată spre susţinerea şi dezvoltarea cul-
turii grupurilor etno-sociale în Moldova multietnică 
şi multiculturală. Anume diversificarea intereselor şi 
subiectelor ştiinţifice, după părerea Colegiului de re-
dacţie, a adus la faptul folosirii în denumirea Revistei 
a cuvintelor „etnologie şi culturologie”.

Сolegiul de redacţie a REC includea savanţi, 
specialişti în diferite domenii a etnologiei şi culturo-
logiei. Din 2006 până 2010 (vol. VI) redactorul prin-
cipal ar revistei a fost dr. hab. Veaceslav Stepanov, 
începând cu vol. VII (2010) şi până în prezent acest 

post îl ocupă dr. Svetlana Procop. În diferiţi ani, şi 
bulgariştii făceau parte din Colegiul de redacţie a 
REC. De la vol. I (2006) până la vol. XXII (2017) 
ca membru era prezentă filologul-bulgarist Nadej-
da Cara. De asemenea de la primul număr până la 
vol. XVII (2015) membru al Colegiului de redacţie 
a fost Andrei Șabaşov, turcologul din Odesa care se 
preocupa şi de bulgaristica. Din anul 2008 (vol. IV) 
până la anul 2014 (vol. XVI) în Colegiul de redacţie 
mai figura Alexandr Covalov. Istoricul bulgarist Ivan 
Duminica a fost inclus în lista membrilor Colegiului 
de redacţie începând cu vol. XVII (2015). În 2018 în 
acest Colegiu de redacţie apare şi numele etnologului 
bulgarist Galin Gheorghiev de la Academia Bulgară 
şi culturologului din Federaţia Rusă Natalia Kalaş-
nikova.

Din anul 2007, câteva volume ale REC aveau re-
dactori ştiinţifici care nemijlocit răspundeau de pre-
gătirea volumului dat. Numele N. Cara îl găsim în 
această postură în vol. XI–XII din 2012. În vol. XVII 
din 2015 numărul tematic bulgăresc a fost coordo-
nat de către Nadejda Cara, Nicolai Cervencov şi Ivan 
Duminica. Ultimul era unul din redactorii ştiinţifici 
al vol. XX din 2016. Aceasta ediţie a fost dedicată 
Elenei Postolachi (1942–2012) – etnograf notoriu 
din Republica Moldova.

Erau invitaţi bulgariştii şi în calitate de recen-
zenţi. În vol. I (2006) apare numele istoricului bul-
garist Nicolai Cervencov, care ulterior a recenzat şi 
vol. V–VI din 2010, XVI din 2014. Acelaşi rol au avut 
istoricul bulgarist din Chişinău Nicolai Rusev (vol. II 
din 2008), Elena Raţeeva (vol. IX–X din 2011) dar 
şi etnologii bulgarişti din Odesa Alexandr Prigarin 
(vol. IV din 2008, VII din 2010, XI–XII din 2012, 
XVI din 2014) şi Alexandr Gancev (vol. VIII din 
2010) şi culturologul Natalia Kalaşnikova (vol. XV 
din 2014, vol. XVIII din 2015).

  Pe parcursul câtorva ani, Colegiul de redacţie a 
REC a editat numere tematice, dedicate unui subiect 
anumit, cum ar fi alimentaţia tradiţională, etnologia 
copilului, etnologia evreilor, ruşilor şi altele. În 2015, 
volumul XVII a Revistei a fost dedicat cercetătorilor 
istoriei şi folclorului bulgarilor din Moldova şi Ucrai-
na – Savelie Novacov (1935–2013) şi Petru Stoianov 
(1934–2007). Ambii erau cercetători ai „Sectoru-
lui de bulgaristica”. Mai mult ca atât, S. Novacov a 
condus acest Sector în anii 1989–1998; 2004–2012. 
Subliniem faptul important, când în premieră un 
număr aparte al REC conţinea numai articole (33 la 
număr) referitor la istoria şi cultura bulgarilor basa-
rabeni. Redactorii ştiinţifici ai volumului au fost dr. 
hab. Nicolai Cervencov, dr. Nadejda Cara şi dr. Ivan 
Duminica. În numărul menţionat au participat cu 
realizările sale ştiinţifice bulgarişti consacraţi din Re-
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publica Moldova, Ucraina, Federaţia Rusă, Bulgaria 
şi Polonia. 

Pe copertele REC bulgarii erau prezenţi în vol. 
XIII–XIV din 2013 (un colectiv de fete în vestimen-
taţie tradiţională din reg. Odesa, Ucraina) şi vol. 
XVII din 2015 (colaj de fotografii ce reprezentau 
obiceiul bulgar Babinden, Corul popular etnografic 
de femei şi colecţia de păpuşi în costume naţionale a 
bulgarilor, confecţionate de către Ana Tucan. Toate 
aceste poze proveneau din or. Tvardiţa r-l Taraclia).

Revista ştiinţifică nouă a oferit spaţiile sale şi 
pentru studiile de bulgaristică. Cercetătorii bulga-
rişti au primit posibilitate să-şi publice rezultatele de 
cercetare în REC, ceea ce a sporit răspândirea ma-
terialelor sale în mediul academic din ţara noastră 
şi de peste hotare. Menţionăm faptul că subiectele 
ce ţin de bulgaristică apar începând cu volumul II a 
REC, care a văzut lumina tiparului în 2007. Însă, în 
vol. I a REC (din 2006) a participat etnologul bul-
garist şi cercetătorul ştiinţific stagiar al „Sectorului 
Etnologia bulgarilor” – Emilia Bancova. Materialul 
ei era dedicat vieţii şi activităţii lui Evliya Çelebi, un 
istoric, geograf şi călător otoman din sec. XVII [12, 
рp. 275-278]. 

Trebuie de menţionat, că articolele de bulgaris-
tică, publicate pe parcursul anilor în REC pot fi des-
părţite în câteva categorii şi domenii de cercetare. 
Analiza statistică generală arată că în anii 2006–2019 
pe paginile REC au fost publicate 95 articole de bul-
garistică. În mai multe cazuri au fost publicate în 
limbile română (47 de materiale), rusă (43) şi bul-
gară (4). Dacă împărţim acestea la numărul autori-
lor unici vom vedea clar că prevalează cercetătorii, 
care au publicat în limba rusă. Aceasta se explică prin 
faptul că articolele publicate în limba de răspândirea 
internaţională (cum este limba rusă) erau şi sunt mai 
solicitate în spaţiul post-socialist, acolo unde subiec-
tul trecutului şi prezentului bulgarilor basarabeni 
este intens investigat.

  Analizând articolele REC vedem că Istoria 
bulgarilor din Basarabia şi-a găsit o largă abordare 
pe paginile acestei reviste ştiinţifice. Subiectul legat 
de viaţa religioasă a bulgarilor din Basarabia a fost 
abordat în articolele lui Ivan Duminica şi Alexandru 
Cerga. Ultimul, bazându-se pe surse de arhivă ine-
dite descrie istoria bisericilor „Acoperământul Mai-
cii Domnului” din s. Cairaclia şi „Adormirii Maicii 
Domnului” din s. Corten. Autorul prezintă şi unele 
date biografice a tuturor preoţilor, care au slujit în 
aceste lăcaşe sfinte [4, pp. 72-76].

  O pagină albă a trecutului bulgarilor o consti-
tuie perioadă interbelică (1918–1940). De aceea este 
foarte important articolul savantei din Sofia, Elenei 
Vodincear, care a descris cauzele emigrării bulgarilor 

din Basarabia în Brazilia pe parcursul anilor 20 a sec. 
XX [13, pp. 96-102].

  Colegul din Chişinău, Sergiu Bacalov a elaborat 
şi a publicat, în conformitate cu rezultatele „Recen-
sământul general al populaţiei României din 1930”, 
cinci hărţi etnice însoţite de tabele, privind răspân-
direa teritorială şi numărul bulgarilor din Basarabia 
de Sud [1, pp. 102-113].

Etnologul din Odesa Alexandr Gancev a publi-
cat un articol dedicat fenomenului migraţiei studen-
ţeşti printre bulgarii din Republica Moldova. În ma-
terialul său autorul ajunge la concluzie, că migraţia 
de acest tip, spre deosebire de cea de muncă este ca-
racterizată de un grad înalt de adaptare. Ca rezultat, 
majoritatea dintre studenţi după obţinerea studiilor 
superioare rămân în Bulgaria [14, pp. 32-36].

  Tradiţiile şi obiceiurile bulgarilor din Republi-
ca Moldova şi Ucraina, de asemenea, pe larg sunt 
prezente în REC. Printre autori s-au manifestat şi 
cercetătorii „Grupului Etnologia bulgarilor” Emi-
lia Bancova şi Alexandr Covalov. Dna E. Bancova a 
descris ritualul legat de naştere la bulgari. Prezintă 
cu amănunte particularităţi arhaice al acestui obi-
cei, concluzionând că primele 40 de zile de la naş-
tere erau considerate ca cele mai periculoase atât 
pentru copil cât şi pentru mama acestuia, de aceea 
anume perioada dată este foarte bogată în ritualuri 
[2, pp. 36-39]. Colegul ei, A. Covalov fiind specialist 
în tradiţiile calendaristice a bulgarilor2, a publicat un 
şir de articole despre ritualul de invocare a ploii şi a 
sărbătoarei „Babinden”, care este dedicată moaşelor. 
Autorul ajunge la concluzie că acest ritual este de ori-
gine idolatrică [7, pр. 58-62; 18, рp. 81-84]. Prezintă 
interes şi şase articole (două din ele sunt publicate 
în limba bulgară) a lui Ivan Miglev3, în care autorul 
a descris ritualul pomenirii morţilor la bulgari – So-
finden [vezi: 21, pp. 182-192]. Cercetătorul Vitali Sîrf 
a abordat subiectul păstrării imaginilor mitologice şi 
personajelor de origine păgână în cultura tradiţiona-
lă a bulgarilor (vol. XVII din 2015). La rândul său, 
Olga Nedelceva-Vodincear a făcut descrierea parti-
cularităţilor postului ortodox la bulgarii din Basara-
bia de Sud (vol. XVII din 2015).

  Cultura materială a bulgarilor din Basarabia 
este cercetată de către Marina Miron, care are ca 
obiect de studiu locuinţa tradiţională şi particula-
rităţile ei [11, pp. 106-114]. În anul curent dna M. 
Miron a susţinut teza de doctor, care abordează tema 
ei de cercetare.

  Pe paginile REC au fost editate şi materiale 
privitor la cultura bulgarilor din metropolă. Aşa, 
Margarita Karamihova de la Academia de Știinţe din 
Bulgaria a abordat nunta tradiţională în perspectiva 
modernizării societăţii bulgare în sec. XX. Se evi-
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denţiază prezenţa la nunta „tradiţională” a muzicii 
moderne şi a obiceiurilor noi [17, pp. 176-184]. La 
rândul său, Grigor Grigorov a publicat un articol (în 
vol. XVI din 2014), unde cu lux de amănunte a ana-
lizat evoluţia istorică a cunoştinţelor despre corpul 
uman din Bulgaria în sec. XVII–XIX. Autorul men-
ționează, că pentru populaţia locală erau cunoscute 
culegeri scrise ce conţineau diferite recete de bucate, 
norme igienice, diete. Prin prisma gândirii religioa-
se, aceste recete capătă sens de text ce simulează un 
act ritual.

  Cercetările în domeniul limbii vorbite de bulga-
rii basarabeni sunt prezente în materialul Valentinei 
Kolesnik şi Ianei Volkova, care investigează împru-
muturile din limba turcă în dialectul bulgarilor din 
Ciuşmelia (denumire populară a satului Krînîcine, 
reg. Odesa, Ucraina) [19, pp. 122-128]. La rândul său 
cercetătoarea „Grupului Etnologia bulgarilor” Na-
dejda Cara a arătat folosirea limbii materne de către 
bulgari în domeniul public. În ultimii ani autoarea 
şi-a axat privirea la evidenţierea particularităţilor an-
troponimice în cântecele folclorice ale bulgarilor din 
Republica Moldova şi Ucraina [3, pp. 129-134; 16, 
pр. 200-204]. În acelaşi timp dr. Tatiana Zaicovschi 
a publicat un studiu în care a făcut comparaţia unor 
frazeologizme (despre lume şi cultura tradiţională), 
care sunt întâlnite în limbile bulgară, rusă şi română 
[15, pp. 158-161].

  Pe paginile REC şi-au găsit loc şi un şir de cer-
cetări referitor la personalităţi de origine bulgară care 
s-au manifestat în viaţa social-politică şi culturală a 
Basarabiei şi Bulgariei. Savantul Nicolai Cervencov 
a publicat un material despre fraţii Stepan şi Petru 
Stoianov, primul fiind cercetător al folclorului muzi-
cal moldovenesc şi cel bulgar, iar al doilea a devenit 
cunoscut prin activitatea sa ca fondator şi director 
artistic al primului ansamblu naţional bulgar din or. 
Taraclia „Rodoliubeţ” [5, pp. 12-17; 6, p. 156]. Savan-
tul din Bulgaria Elena Hadjinikolova la rândul său 
s-a oprit asupra activităţii lui Olimpi Panov (originar 
din Taraclia), un luptător al mişcării de eliberare na-
ţională a Bulgariei de sub dominaţie otomană, mem-
bru activ al Societăţii revoluţionarilor bulgari şi al 
Societăţii centrale bulgare de caritate [9, pp. 92-95].

  Aşadar, putem concluziona, că pe parcursul a 
celor 13 de ani de când există „Revista de Etnologie 
şi Culturologie”, ea a devenit o platforma ştiinţifică 
importantă pentru studiile etnologice, inclusiv cele 
de bulgaristică. Pe paginile sale au fost publicate ma-
teriale inedite referitor la cultura etnică a bulgarilor 
basarabeni. Trebuie de menţionat şi faptul, că revis-
ta a oferit spaţiile sale pentru cercetătorii vestiţi de 
peste hotare, ceea ce a dus la faptul că materialele 
lor inedite au întrat în circuitul ştiinţific al mediu-

lui academic din republică. Numerele tematice ale 
revistei dedicate etnologiei bulgarilor au contribuit 
la diseminarea datelor ştiinţifice legate de tradiţiile şi 
obiceiurile bulgarilor din Republica Moldova.

Note
1  Conform noii „Organigrame IPC” aprobate la 12 fe-

bruarie 2019, denumirile celor două Secţii în cadrul 
Centrului de Etnologie au fost modificate în „Etnolo-
gia românească” şi „Etnologia minorităţilor naţiona-
le/etnice”.

2  În 2016 Alexandr Covalov a susţinut teză de doctor 
la specialitate – etnologie, unde a analizat obiceiuri-
le, tradiţiile şi sărbătorile calendaristice ale bulgarilor 
din Republica Moldova [8].

3  Prezenţa articolelor originarului din Bulgaria Ivan 
Miglev în paginile REC se explică prin faptul că el era 
doctorand la IPC. În anul 2014 Iv. Miglev a susţinut 
cu succes teza de doctor la tema: „Sofinden în contex-
tul ritualului calendaristic de primăvară a bulgarilor 
Moldovei, Ucrainei şi Bulgariei Nord-Estice (sfârşitul 
sec. al XIX-lea – începutul sec. XXI)” [21].
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