Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія «Педагогічні науки». – Вип. 45.

179

DOI 10.31909/26168812.2019-(45)-22
УДК 738
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STRATEGII DE REACTUALIZARE A CULTURII TRADIȚIONALE ȘI
VALORIFICAREA CERAMICII ARTISTICE ÎN SISTEMUL EDUCAȚIONAL AL
REPUBLICII MOLDOVA
Republica Moldova dispune de un patrimoniu etnocultural și istoric valoros, dar la etapa
actuală este necesar valorificarea culturii tradiționale și elementelor patrimoniului cultural
material și imaterial în sistemul artistic educațional. Abordarea complexă și interdisciplinară a
ceramicii tradiționale din Republica Moldova constă nu numai în cunoașterea și cercetarea
patrimoniului cultural/istoriei artelor plastice și decorative din Republica Moldova din punct de
vedere artistico-estetic, dar și din cel didactic, metodologic, științific. Atât societatea
contemporană, turismul intern și extern, studenții și pedagogii din intituții superioare cu profil
artistic din țară, au nevoie de monografii (de autor și colective), suporturi de curs,
suporturi/ghiduri informationale (enciclopedice), recomandări metodice despre bogata comoară
al patrimoniului istorico-cultural din spațiul pruto-nistrean. Problema dată este axată pe
сăutarea surselor și mijloacelor suficiente în satisfacerea interesului socio-cultural, spiritual,
educațional și științific. În timpul actual în literatura de specialitate cu privire la artă populară
pot fi găsite numeroase lucrări științifice în care este analizată apariția, evoluţia şi afirmarea
artei tradiționale decorative din Moldova, dar acest gen (anume ceramica) nu s-a aflat în prim
plan în atenţia pedagogilor de artă plastică/decorativă, cercetătorilor: criticilor, culturologilor
şi istoricilor de artă, fapt care a condiţionat alegerea ceramicii drept subiect de cercetare. Noi
punem accent pe motivația cercetătorilor pedagogi (de artă plastică/decorativă) și
cercetătorilor (de arheologie și istorie, etnologie și etnografie, culturologie și studiul artelor)
pentru sistematizarea studiilor interdisciplinare și elaborarea/elucidarea metodologiilor de
reactualizare și valorificare a ceramicii în domeniul educațional.
Сuvinte-cheie: strategii, cultura tradițională, valorificare științifică, ceramica, sistemul
artistic educațional, valorile spirituale, patrimoniul istorico-cultural, Republica Moldova.
Problematica cercetării. După cum susțin cercetătorii din Institutul Partimoniul cultural
(Victor Ghilaș și Adrian Dolghi), «Republica Moldova dispune de un patrimoniu cultural și
istoric valoros, parțial valorificat în domeniul social-economic și științific»1, dar la etapa actuală
este necesar valorificarea culturii tradiționale și elementelor patrimoniului cultural material și
imaterial în sistemul artistic educațional. Autorii autohtoni ai programelor de stat, precum
programelor de cercetare ale Institutului Patrimoniului Cultural pentru anii 2019-2022 în
concordanţă cu obiectivele «Strategiei de dezvoltare a cercetării-inovării 2020: Moldova
cunoașterii» cu orientarea pe direcţiile strategice prin «Strategia de dezvoltare a culturii
Republicii Moldova 2020», precum şi al obiectivelelor din programul-cadru european «Horizont
2020», Programul Național de Cercetare și Inovare, programei Valorificarea potențialului
culturii tradiționale în dezvoltarea Republicii Moldova (Victor Ghilaș), proiectului câștigat
«Platforma științifică națională pentru valorificarea patrimoniului cultural al Republicii
Moldova» (2019), au găsit strategii eficiente în contextul conservării și salvgardării
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Ghilaș Victor, Dolghi Adrian, (2017) Valorificarea potențialului culturii tradiționale – o soluție pentru
dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova. În: Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări, Conferința
«Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări» Chișinău, Moldova, 23-24 mai, manifestare științifică
international, p. 26.
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patrimoniului cultural din spațiul moldovenesc2. Noi propunem implementarea proiectelor
asemenea în sistemul educațional artistic.

Imaginea 1. Proces artistic, arta olăritului. Im. 2. Autoarea – E. Frunze.

Imaginea 3. Spirala, E.Frunze. Im. 4. Cuplu, E.Frunze, 2016. Im.5. Enigma, E.Frunze, 2018.

Imaginea 6. Contemplare, E.Frunze. Imaginea 7. Sfătoasele, E.Frunze, 2019.
(Foto: arhiva autorului)
Analiza cercetărilor și publicațiilor recente. Cercetarea multiaspectuală a ceramicii
trebuie să elucideze evoluția domeniului din punct de vedere teritorial, regional, cronologic, în
legătură esențială cu domeniile arheologiei, antrolopogiei, culturologiei3. Despre evoluția
2

Ghilaș Victor, prezentarea PowerPoint, Proiect_managerial_ghilas_v. al candidatului la postul de director dr. hab.
Victor GHILAȘ. IPC. 2018.
3
Ciobanu Larisa, Sîrbu Livia, (2015) Conferinţa ştiinţifică internaţională Probleme actuale ale arheologiei,
etnologiei şi studiului artelor, ediţia a VII-a. În: Revista Arheologică, seria nouă, vol. XI, nr. 1-2, p. 338-339.
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ceramicii putem vorbi, trecând prin prisma evoluției istorice, care include intervalul larg
cronologic: paleoliticul, neo-eneoliticul, epoca bronzului şi cea timpurie a fierului, epoca antică,
medievală, perioada premodernă, modernă și postmodernă. Lucrări fundamentale și publicații
importante sunt realizate de Vsevolod Marchevici, Teodor Burada, Ioan Hîncu, Romulus
Vulcănescu, Oleg Livițki, Sîrbu Livia, Sîrbu Ghenadie, Vlad Vornic (ultimul s-a referit la
Cuptoarele de olărie medievale de la Vorniceni: cercetare, conservare, valorificare, o
descoperire recentă, cu acordarea sprijinului specialiştilor de la Bucureşti) 4 ș.a. În această ordine
de idei cercetătoarea Senica Ţurcanu în anul 2015 a prezentat demersul științific – Original, fals
şi imitaţie în analiza obiectelor de podoabă Cucuteni-Tripolye, un studiu al podoabelor
cucuteniene, bunuri tranzacţionate într-un sistem simbolic cu multe funcţii – ideatice și practice
(de protejare), estetice, erotice, igienice, medicale, ceremoniale, rituale şi magice. S. Țurcanu
analizează relevarea rolului acestor artefacte în comunicarea non-verbală dintre «emiţători» şi
«receptori»5. Actualmente, Sîrbu Ghenadie (cercetător științific la Centrul de Arheologie al
IPC), împreună cu conducătorul științific dr. hab. Oleg Leviţki, a elaborat în cadrul Institutului
Patrimoniului Cultural la specialitatea 613.01 – Arheologie, teza de doctor în istorie cu tema
«Comunităţile Cucuteni-Tripolie târzii din spaţiul pruto-nistrean. Grupul cultural Gordineşti»6.
Din aspect regional, teritorial, obligatoriu trebuie de menționat momente specifice şi
limitate, dar foarte importante (așezarea comunităților, originea etc.) la interfluviul prutonistrean și bugo-niprean, precum și extinderea zonelor de răspândire a ceramicii pe întreg spaţiul
euro-asiatic, dar accentuind interferențe culturale a celor trei țări România, Moldova și Ucraina
(Im. 8).

Imaginea 8. Аrealul cultural Cucuteni-Tripolie (fotо: S. Sergheev, Кiev, internet).

4

Eadem. Levițki Oleg, Sîrbu Ghenadie, Sîrbu Livia, (2018) Investigaţiile arheologice din anul 2000 în situl TrincaIzvorul lui Luca. În: Revista Arheologică, serie nouă, vol. XIV, nr. 2, , p. 80-95.
5
Ciobanu Larisa, Sîrbu Livia, (2015) Conferinţa ştiinţifică internaţională Probleme actuale ale arheologiei,
etnologiei şi studiului artelor, ediţia a VII-a. În: Revista Arheologică, seria nouă, vol. XI, nr. 1-2, , p. 339.
6
Sîrbu Ghenadie, «Comunităţile Cucuteni-Tripolie târzii din spaţiul pruto-nistrean. Grupul cultural Gordineşti»,
Teza de doctor în istorie, 2019.
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Imaginea 9. Festivalul din Iurceni, Bălciul olarilor.

Imaginea 10. Ceramica, S.Ciocolov, RM. Imaginea 11. Expoziția, arta decorativă,
Chișinău (foto: internet).
Scopul, obiective științifice și soluții. În general, în lucrarea de față noi propunem soluții
de rezolvare asemenea problemelor în context mondial (plusuri) și subliniem strategii importante
pe plan național și internațional (global) unele din care sunt propuse sau realizate deja sub
sprijinul cercetătorilor din IPC din cadrul AȘM:
• Finanțare externă prin proiecte și granturi internationale pentru dezvoltarea domeniului
umanist.
• Recunoașterea în domeniul educației (instituții de învățământ artistic superior) din
republică a rezultatelor obținute de cercetătorii contemporani (secția arheologie, etnologie,
studiul artelor) Institutului Patrimoniului Cultural în perioada actuală.
• Implementarea cursurilor speciale/programelor
Ornamentica, Semiotica, Istoria
civilizației, Etnopedagogia, Etnosociologia etc., dezvoltarea continuă a suportului metodologic,
ştiinţific în vederea valorificării patrimoniului arheologic, etnologic şi artistic (etnoartistic) al
republicii în toată diversitatea lui.
• Punere în valoare a ceramicii tradiționale ca elementului de cultură națională și
patrimoniului cultural local (Imaginile 1-7).
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• Valorificarea științifică prin ediții restitutive, prin cercetări monografice a problemelor
actuale din domeniul științelor de profil umanistic (moștenirea culturală, arheologică,
etnografică, artistică și procesele culturale, interetnice, artistice contemporane din Republica
Moldova în context național și european, consecințele procesului modernizării societății și
globalizării culturale și tendințele acesteia în republică ș.a.).
• Asigurarea circulaţiei produsului ştiinţific din domeniul patrimoniului cultural naţional în
mediul social, educațional.
• Conștientizarea importanței patrimoniului cultural național, anume alegerea profesiei și
sarcinilor în procesul artistic cu tematica națională, în cazul nostru, ceramica artistică ca una din
prioritățile educației și cercetării în domeniul umanistic, la care ne propunem să contribuim în
continuare.
• Loialitate față de valorile spirituale promovate de instituții cu învățământ artistic superior.
Misiunea IPC (Centrul de Arheologie, Etnologie și Studiul Artelor) și AMTAP (Facultate
Arte Plastice, Decorative și Design):
• Formare și perfecționare în domeniul arheologiei, artelor, etnologiei, culturologiei,
etnopedagogiei, concepute ca un element indestructibil al educaţiei, prin dezvoltarea
profesională a capitalului uman, producerea cunoaşterii şi a inovării, stimularea unui sistem
dinamic, continuu, integrativ de pregătire a potențialului uman, dedicat științei, culturii naționale,
societății contemporane.
• Includerea în circuitul științific unei metodologii privind predarea ceramicii și
terminologiei speciale.
• Participarea studenților, doctoranzilor, pedagogilor din AMTAP, cercetătorilor din IPC
în programe naționale și europene de cercetare-dezvoltare sau în cadrul acțiunilor de parteneriat
(schimb de experiență, cu UPSC, UTM, UST, universități și centre academice din România,
Ucraina, Rusia, Belarusi, etc.).
• Aprofundarea dialogului cu mediul universitar, științific, mezee, art-studiourile,
uniunile de creaţie din Moldova și societatea civilă (exemplu, Centrul Expozițional «Constantin
Brâncuș», Muzeul Național de Artă Plastică, Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală, Muzeul
de Arheologie, etc., Imaginile 10-11).
• Colaborare cu autorităţile statului prin elaborarea de studii și evaluări pentru
Președinție, Parlament, Guvern, alte instituții publice.
• Producerea, transmiterea, care se desfășoară după patrulaterul algoritmic al cunoaşterii:
cercetare, dezvoltare, inovare, transfer către beneficiar.
• Dezvoltarea unor concepții, care definesc rolul științelor arheologice, etnologice,
culturologice şi ale artelor plastice/decorative în contextul noilor realități, formularea soluțiilor și
căilor de acțiune pentru modernizarea actului științific și procesului educațional.
• Continuarea valorificării ştiinţifice a patrimoniului national (ceramicii) prin elaborări
tematice (Istoria artelor (pe domenii), Albume de patrimoniu cultural naţional, Registre ale
patrimoniului cultural al ţării (situri arheologice, monumente istorice, de for public,
comemorative).
• Eficientizarea, dinamizarea procesului de cercetare și al procesului artistic, și
popularizarea (internă și externă) al produsului științific și artistic.
• Încurajarea iniţiativei cercetătorilor în elaborarea demersului ştiinţific după modelul
centrelor europene de cercetare și motivarea studenților și artiștilor plastici din țară în creațiile
lor pentru continuarea valorificării elementelor patrimoniului cultural.
• Atragerea şi susţinerea pentru cariera pedagogică și științifică a celor mai performanți
tineri (în IPC, AMTAP, UPSC, alt.).
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• Identificarea şi asocierea cu sponsori care au ca misiune susţinerea ştiinţelor umanistice.
• Modernizarea infrastructurii ştiinţifice prin noi achiziţii şi dotări, necesare educației
estetico-artistice, cercetării de performanţă (spaţii de muncă, ateliere de creație, birotică,
papetărie, hârtie, instrumente, materiale necesare, etc.).
Concluzii și recomandări. În urma analizei diverselor materiale cu referire la domeniul
ceramicii traditionale și ceramicii contemporane fie artizanală, populară sau de creație, în
contextul valorificării patrimoniului etnocultural tangibil și intangibil din Republica Moldova7,
propunem următoarele recomandări:
• a realiza mai multe monografii, albume, culegeri, materiale didactice (în diferite limbi)
cu operele ceramiștilor și descrierea tehnologiei clasice, cu scopul extinderii orizonturilor,
distribuției ceramicii traditionale moldovenești de peste hotare, cunoașterii elementelor plasticoartistice și semiotico-semantice bogate în diferite arii culturale8;
• a realiza în colaborare cu centrul expoziţional C. Brâncuşi din Chișinău, Universitații
Pedagogice de Stat Ion Creangă, Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Muzeului
Naţional de Artă a Moldovei şi a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din R. Moldova, a
unor publicaţii speciale, concursuri, proiecte, simpozioane pentru tineri, care ar duce la
cunoaşterea creaţiei ceramiștilor contemporani, la stabilirea unor legături profesionale între
reprezentanții din diferite domenii, la crearea unului dialog interdisciplinar și intercultural (Im.
9);
• a edita monografii de sinteză a creațiilor ceramiștilor autohtoni, în vederea valorizării
tradițiilor seculare moldovenești, protejării patrimoniului istorico-cultural, formării culturii
etnoartistice la tineri și studenți;
• a elucida impactul culturii Cucuteni-Tripolie asupra ceramicii tradiționale moldovenești
și constituirea ei ca un gen separat integral în artă decorativă;
• a introduce obligatoriu în proces educațional (anul I-II) practica muzeistă pentru
studenții de la arte în special pentru cei de la specialitățile ceramica artistică, |tapiseria artistică,
arte textile și vestimentar, design și sculptura;
• a realiza unele recomandări metodice, ghiduri (pentru student și profesori), suporturi de
curs, alte publicaţii cu descrierea tehnică, artistică și stilistică, cu menţionarea valorii spirituale,
culturale, istorice şi plastico-artistice a lucrărilor din ceramică, precum și valorificarea creațiilor
ceramice din fondurile metodice ale instituțiilor de învățământ artistic superior și din colecţiile
muzeistice şi private.
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Frunze E. Strategies for updating the traditional culture and valorification of artistic
ceramics in the educational system of the Republic of Moldova.
The Republic of Moldova has a valuable ethnocultural and historical heritage, but at the
present stage it is necessary to capitalize on the traditional culture and the elements of the
material and immaterial cultural heritage in the educational artistic system. The complex and
interdisciplinary approach of the traditional ceramics of the Republic of Moldova consists not
only in the knowledge and research of the cultural heritage / history of the plastic and decorative
arts in the Republic of Moldova from an artistic-aesthetic point of view, but also from the
didactic, methodological, scientific one. Both contemporary society, domestic and foreign
tourism, students and educators from higher institutions with artistic profile in the country, need
monographs (author and collective), course supports, media / information guides (encyclopedic),
methodical recommendations on the rich treasure of the historical-cultural heritage of the PrutDniester area. This problem is focused on finding sufficient sources and means to satisfy the
socio-cultural, spiritual, educational and scientific interest. During the present time in the
specialized literature on folk art, many scientific works can be found in which the emergence,
evolution and affirmation of the traditional decorative art in Moldova are analyzed, but this
genre (ceramics) was not in the foreground in the attention of educators plastic / decorative art,
researchers: critics, art historians, which conditioned the choice of ceramics as a research topic.
We emphasize the motivation of the pedagogical researchers (of plastic / decorative art) and of
the researchers (of archeology and history, ethnology and ethnography, culturology and the
study of the arts) for the systematization of the interdisciplinary studies and the elaboration /
elucidation of the methodologies for updating and valorizing the ceramics in the educational
field.
Key words: strategies, traditional culture, scientific valorization, ceramics, artistic
educational system, spiritual values, historical-cultural heritage, Republic of Moldova

