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Muzeele sunt considerate “cea mai desăvârşită expresie a culturii unei ţări, cele mai eficiente 
focare de întreţinere a iubirii de Patrie...”, în ceea ce priveşte viziunea învăţaţilor asupra educaţiei 
patriotice. Valenţele muzeului sunt mari, pentru că “Nimic nu întreţine mai bine simţământul 
patriotic decât dovezile legăturii cu pământul ce-l locuim şi dezgroparea obiectelor ce ne deşteaptă 
memoria străbunilor noştri. Prin punerea în evidenţă a monumentelor trecutului se trezeşte totodată 
şi simţământul artistic  al poporului. Toate acestea pentru că obiectul, oricât de neînsemnat s-ar 
părea, ne redeşteaptă mai limpede timpul căruia a aparţinut, ne vorbeşte mai mult şi, în mod mai 
sincer, despre oamenii care l-au făcut, decât orice altă istorie scrisă”. 

Muzeul are menirea să devină povăţuitorul de toate zilele a populaţiei, atât în viaţa ei sufletească 
precum şi în îndeletnicirile ei materiale. El trebuie să fie casa de educaţie a sentimentelor naţionale 
şi în acelaşi timp depozitul izvoarelor artei pământeşti. 

Muzeele asigură o şansă de supravieţuire  mărturiilor despre cei şi cele dinaintea noastră.  Cu cît 
sunt mai diverse ca tematică, cu atât reuşesc să reflecteze o imagine mai apropiată de realitate. Ele 
sunt dovada unui anume grad de civilizaţie a societăţii, reflectând în acelaşi timp, o poziţie oficială 
şi una ce priveşte opinia publică faţă de moştenirea culturală, faţă de avuţia culturală şi artistică a 
unei ţări. 

Reiese deci, că muzeele sunt apreciate de fruntaşi ai culturii şi ştiinţei ca instituţii cu scop de a 
păstra obiecte reale, tipice, reprezentative, cu calităţi artistice, documentare, memoriale, interesante, 
provenite din trecut, sau oricum cu o oarecare vechime, pentru a informa un om asupra sensului 
profund al obiectelor; pentru a proteja aceste obiecte de distrugere şi a le asigura o viaţă cît mai 
lungă. 

Montarea unui muzeu trebuie să fie rezultatul unei concepţii artistice, împăcând cerinţele 
ştiinţifice ale savanţilor cu cele estetice ale marii mase a vizitatorilor. În acest context, se înscrie şi 
Muzeul “Petre Ştefănucă” - mândria Bibliotecii publice orăşeneşti “P. Ştefănucă”, Ialoveni.    

Luând în consideraţie meritele marelui savant folclorist, P. Ştefănucă în studierea, culegerea şi 
popularizarea folclorului autentic, lăsat drept moştenire neamului moldovenesc, la 10 decembrie 

1991, prin Hotărârea nr.11/5 Comitetul Executiv raional Ialoveni decide: 
1. De a conferi Bibliotecii Publice Orăşeneşti, Ialoveni, numele pământeanului Petre Ştefănucă, 

remarcabil savant şi folclorist. 
2. A instala o placă comemorativă pe clădirea bibliotecii. 

 
Puţin mai târziu, Institutul de Etnografie şi Folclor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi 

respectiv Academia de ştiinţe din România au organizat în perioada 23 - 26 septembrie 1993 cel de-
al III-lea Simpozion Naţional de Etnografie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În imagine: Petre  Stefanuca  
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cu participarea internaţională a savanţilor în domeniul etnografiei, la Ialoveni – Soroca, pentru 
a da recunoştinţa cuvenită uneia dintre cele mai distincte personalităţi morale şi spirituale ale 
vremii sale, care cu credinţă s-a dăruit muncii ştiinţifice şi culturale – profesorul, etnograful, 
martirul renaşterii naţionale, Petre  Ştefănucă (1906 - 1942), originar din Ialoveni, judeţul 
Lăpuşna. Aşa dar, pe lângă activităţile Ştiinţifice şi culturale ale programului celui  de-al III-lea 
Simpozion Naţional de Etnografie, un punct primordial l-a constituit “Cinstirea memoriei 
etnografului P.Ştefănucă”, care cuprindea următoarele activităţi: 

1. Inaugurarea unei camere – comemorative “P. Ştefănucă”, la Ialoveni; 
2.  Dezvelirea unui monument în memoria lui P. Ştefănucă; 
3. Dezvelirea unei plăci comemorative a lui P. Ştefănucă la biblioteca din Ialoveni; 
4.  Dezvelirea unei plăci comemorative a lui P. Ştefănucă la casa în care a locuit savantul în 

Chişinău pe strada A. Mateevici, nr.27; 
5.  Organizarea unei expoziţii de publicaţii privind viaţa, activitatea şi opera lui P.Ştefănucă; 
6.  Vernisarea expoziţiei  “Un tablou în memoria lui Ştefănucă” de către pictorul Sabin 

Bălaşa. 
 
Instalarea plăcii comemorative şi deschiderea camerei – muzeu au înveşnicit memoria 

băştinaşului nostru – P.Ştefanucă, care la o vârstă de numai 36 de ani a căzut jertfă a terorii 
staliniste. Autorul plăcii  este sculptorul Mihai Iacobici, originar din Basarabia. Tot el a sculptat 
şi statuia lui A. Mateevici din Zaim. Lui M. Iacobici i-a fost scump tot ce ţine de Basarabia şi a 
creat aceasta placă în amintirea oamenilor martiri ai acestui neam.  

Sponsorul acestei plăci a fost Preşedintele Fundaţiei Culturale ”Basarabia”, în persoana d-lui 
Andrei Vartic, băştinaş din satul Dănceni, r-nul Ialoveni. 

Un aport considerabil l-a adus Gr. Botezatu, profesor la Academia de Ştiinţe a Moldovei. El 
a  promovat ideea de a crea în incinta bibliotecii o cameră – muzeu şi a pus la dispoziţie un şir 
de materiale prelucrate de el. Tot el este şi autorul celor 2 volume: Ştefănucă P.V. ”Folclor şi 

tradiţii populare”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

În imagine de la stânga la dreapta: G. Botezatu, A. Ungureanu, M. Ştefănucă (nepotul  
folcloristului) 
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La redarea concepţiei artistice a camerei – muzeu şi-a adus contribuţia d-na Elena 
Postolache, şefa secţiei etnografie la Academia de Ştiinţe a Moldovei. 

La colectarea materialelor pentru muzeu  un aport deosebit  l-au avut şi băştinaşii N. 
Cojocaru, V. Hodorogea, M. Condrea şi mulţi alţi ialoveneni care au adus în dar muzeului un 
şir de exponate autentice acestei localităţi. Datorită entuziasmului şi patriotismului de care au 
dat dovadă colaboratorii bibliotecii, în muzeu s-au adunat un şir de exponate ce prezintă un 
vădit interes istoric şi lingvistic în ceea ce priveşte studierea folclorului autentic. 

 
În imagine: muzeologul român Traian Zorzoliu şi 

 colaboratorii biblioteci în incinta muzeului. 
 
 
 
 
 
În muzeu sunt expuse în prim plan exponatele ce ţin 
nemijlocit de figura marelui folclorist, al cărui nume îl 
poartă. Am reuşit până-n prezent să adunăm în muzeu în 
jurul a 114 exponate ce corespund perioadei autentice a 

vieţii folcloristului. Amănunţit despre viaţa, activitatea şi opera lui puteţi citi în cele 2 volume 
ce-i sunt dedicate', ele au reuşit să scoată din anonimat figura marelui folclorist şi patriot.  

Vă aduc la cunoştinţă doar câteva amănunte din viaţa zbuciumată a acestui om. S-a născut 
la 14 noiembrie 1906 în satul Ialoveni din vecinătatea Chişinăului, într-o familie de ţărani 
mijlocaşi ce se trăgeau din mazili. Viitorul savant învaţă, pentru început la şcoala din satul 
natal, urmând să termine studiile secundare la liceul “Alexandru Donici” din Chişinău şi pe cele 
superioare (facultatea de filologie) la Universitatea din Bucureşti. Aici i-a avut drept lectori pe 
profesorii academicieni, D.Caracostea, D.Gusti, profesorul N.Cartojan ş.a. Din convorbirile cu 
fratele său Eremia Ştefănucă, fost director de şcoală medie la Ţâpala, raionul Anenii Noi, aflăm 
cum a învăţat P. Ştefănucă la facultate. Ducând o viaţă studenţească cu lipsuri , acest fecior de 
ţărani codreni din inima Basarabiei îşi căuta mijloace de trai pentru sine şi pentru un frate al său 
mai mic, atras la învăţătură într-un liceu bucureştean, dând lecţii particulare, pregătind pe elevii 
care voiau să dea la facultate. Astfel, îl vedem, în urma unei recomandări, pregătind pentru 
examenele de admitere la facultate pe o rudă a academicianului D.Gusti. Rezultatul acestei 
munci timpurii de pedagog se încununează cu succes.  Ordonat şi modest, se face cunoscut 
căpeteniei şcolii sociologice, devenind, la un timp după absolvirea facultăţii un adept, un 
colaborator al lui D.Gusti.  

La început Ştefănucă desfăşoară o activitate prodigioasă de profesor  secundar la liceeele  
din Tighina, Cetatea Albă şi Chişinău, continuând această  muncă  pe  parcursul acestei  vieţi. 

 
 
 
 
 
'Ştefănucă P.V. “Folclor şi tradiţii populare”. - Alcătuire şi studiu introductiv, 

bibliogafie, comentarii şi note de Gr.Botezatu şi A.Hîncu  
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În imagine: P. Ştefănucă la masa de lucru  
(Chisinau 1937) 

   
 
 
 
 Şi astăzi mai sunt în viaţă unii dintre foştii elevi, care îl ţin 
minte mai ales prin metodele sale de o vizibilă omenie în 
lucrul pedagogic. El cerea elevilor să însuşească lecţiile 
bine şi, drept mulţumită, le spunea poveşti, le  reproducea 
balade şi alte creaţii folclorice.  
    Iată de ce învăţăceii îl aşteptau şi îl ascultau cu drag, 
stimându-l. Deci, nu prin bătaie, renumită cândva, ci prin 
metode tehnologice democratice de lărgire a orizontului 
cognitiv, cu ajutorul lecturilor amuzante, atractive şi 

deosebit de utile, altoind ucenicilor dragostea de patrimoniul estetic al poporului truditor, se 
deosebea munca sa de profesor. El avea şi o  poziţie practică pedagogică: cea ca elevii să facă 
cunoştinţă pe viu cu cartea cea mare a vieţii poporului – creativitatea şi etnofolclorica, să se 
inspire din acest măreţ tezaur şi să nu se limiteze doar la textele din manuale. Aceasta pe de o 
parte, pe de altă parte – P. Ştefănucă manifesta o ardoare deosebită şi pentru organizarea unor 
acţiuni culturale colective marcante prin fastul lor, ca de exemplu, umblatul cu uratul de Anul 
Nou – pluguşorul, organizarea şezătorilor ş.a.  

De o curăţenie morală deosebită el era un mare patriot, cerea să fie căutat totul ce cuprindea 
comoara culturii neamului şi aceasta nu numai în scopuri cognitive, ci şi în vederea educării 
patriotismului.  

P. Ştefănucă s-a format, însă, înainte de toate, ca un savant de prestigiu pe parcursul anilor 
ajungând să fie în anul 1934 secretarul Institutului social roman din Basarabia, iar în anul 1939 
a fost numit director al acestui institut, în cadrul căruia a desfăşurat o activitate largă ştiinţifică. 

 
Drama socială a lui P. Ştefănucă:  
Concentrat în armata romană în anul 1939 se eliberează în iunie 1940 şi ajunge la Chişinău 

pe data de 26 iunie, cu două zile înaintea de momentul anexării Basarabiei. În curând el se 
adresează cu o cerere la Comisariatul Norodnic al Învăţământului şi este angajat ca lucrător 
ştiinţific la Institutul de Istorie, economie, limbă şi literatură de pe lângă Sovietul Comisarilor 
Norodnici al R.S.S. Moldoveneşti. Deşi e primit ca folclorist, i s-a dat funcţia să alcătuiască 
planul cercetării dialectului moldovenesc. 

Sectorul de limbă şi literatură moldovenească era condus de L.D.Ciobanu, cunoscut prin 
gramatica limbii moldoveneşti şi care a pledat pentru o limbă literară deosebită de cea 
românească (pentru o limbă bazată pe graiul ordinar al oamenilor din hutorele îndepărtate, 
supuse procesului de ucrainizare şi destrămare naţională de la sate), deşi ştia oricine că limba 
literară e creată de scriitorii clasici. 
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În aceste condiţii, P.Ştefănucă, care ştia ce deosebire este între graiul vorbit şi limba literară a avut 
contradicţii cu I.D.Ciobanu, care conducea, printre altele, lucrările asupra scrierii gramaticii 
limbii moldoveneşti. De altfel, I.D.Ciobanu mărturiseşte singur că la insistenţa sa, Ştefănucă a 
fost angajat la lucru. Iată ce spune în această privinţă soţia savantului, Nina Ştefănucă: ” …chiar 
din primele zile a fost chemat la traducerea gramaticii limbii moldoveneşti”, dar din cauza că 
cerea cu dârzenie “… păstrarea alfabetului latin… şi a limbii corecte româneşti… şi pentru a  
nu compromite scopul ascuns al rusificării limbii locuitorilor Basarabiei…” ², nu este pe placul 
conducerii. Şi credem, că aceste motive au fost o primă pricină a arestării lui la 10 octombrie 
1940, fiind supus unor cercetări îndelungate şi grele. Este o trecere prea uşoară, peste începutul 
dramei personale a eminentului savant, întreprinsă cu scopul de a camufla realitatea. Era firesc 
ca multe dintre documentele neevacuate ale Siguranţei Romane, în care erau menţionate unele 
acţiuni ale lui Ştefănucă (ca de exemplu, luarea de cuvânt la Congresul Asociaţiei Refugiaţilor 
de peste Nistru, ş.a.) au căzut în mâinile NCVD-ului şi aceste informaţii au servit, la rândul lor, 
drept motiv de acuzaţie.  

 
   
    
 
 În imagine:  Petre Ştefănucă cu familia sa. 
 
 
 
 
   Aprecierile aduse de I.D.Ciobanu lui Ştefănucăla timpuri 
diferite sunt inegale. După ce i-a adus şi unele aprecieri pozitive 
ca specialist – folclorist pentru toată anchetarea autentică, pentru 
că “avea adunată o colecţie de poveşti,pe care o introdusesem în 

plan ca să fie definitivată până în decembrie 1941”, pentru faptul că “adunase un preţios 
material folcloric” (se are în vedere colecţia de scrieri de pe front ale soldaţilor moldoveni, 
participanţi ai Războiului Întîi Mondial). Dar acelaşi I.D.Ciobanu îl învinuieşte pe P.Ştefănucă 
de obiectivism, de falsificarea materialului folcloric (în sensul că prezenta pentru publicare 
numai ce era convenabil ideologiei burgheze: “Tendinţa de a evita textele ce dezvăluie 
contrazicerile sociale şi lupta de clasă, se simte la P.Ştefănucă, care stăpânea bine metoda de 
înregistrare şi reproducere a folclorului”)³. 
Iar la procesul politic incriminat savantului, I.D.Ciobanu l-a acuzat că a avut idei anticomuniste, 
antisocialiste. Astfel de învinuiri i-au fost aduse lui Ştefănucă şi de alţi colegi de lucru cum ar fi 
Senchevici V.M., G.Dobîndă, Tendler A.E. ,ş.a. Situaţia tragică a lui P. Ştefănucă se agravează 
şi prin faptul că la judecată a refuzat să răspundă ruseşte.  
 
 
 
²  Ştefănucă N.P. Memoriul asupra situaţiei soţului meu…// Sociologie romanească, an. IV 
(1942), iulie-decembrie, nr. 7-12, p. 565-568 
 ³  Ciobanu I.D. Cîntece lirice // Schiţe de folclor moldovenesc. -Chişinău: Careta 
moldovenească, 1965, p. 311  
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Şi de aici acuzaţiile de naţionalist incorigibil. Ştefănucă mai era acuzat şi de fascism. Despre el 
se afirma că ar fi încercat să se autoprezinte ca un om fidel al poporului moldovenesc, fiind 
astfel acuzat de a fi dat mărturii mincinoase, de a fi fals. Astfel e acuzat omul care şi-a iubit fără 
rezerve ţara, neamul şi poporul. 
Pe baza acestor acuzaţii, ce ar fi fost de ajuns să ucidă nu un om, ci sute de mii, i s-a scos sentinţa de a fi 
“duşman al poporului” şi a fost condamnat la moarte prin împuşcare. În urma unei adresări cu 
cerinţa de scădere a pedepsei, lui P. Ştefănucă i s-a înlocuit osânda  capitală cu 10 ani de 
închisoare într-o colonie pentru deţinuţi politici din Republica Autonomă Tătară, unde moare 
conform documentelor la 12 iulie 1942 (pe braţele unui prieten medic deţinut, din cauza 
dizinteriei). A fost un act de cea mai flagrantă injustiţie. 
În trecut, ca şi în prezent, s-au făcut încercări de a-l reabilita pe Petre Ştefănucă. 
Abia în anii ’90 procuratura R.S.S. Moldovenească a recunoscut pedepsirea în anul 1940 a lui 
P. Ştefănucă, fost colaborator ştiinţific, specialist în domeniul creaţiei populare moldoveneşti, 
ca fiind neîntemeiată. 
Până astăzi mai domină în folcloristica sovietică, linia dură ce constă în a acuza pe folcloriştii, 
etnografii din trecut de a fi burghezi şi  de a fi publicat materiale nediferenţiat sub aspect social 
politic: ei cică publicau şi tot cea ce era “reacţionar” – ritualurile religioase, superstiţiile, 
credinţele, creaţia folclorică cu sens religios “naţionalist”, ş.a. De aceeaşi apreciere a avut parte 
şi P.Ştefănucă. 
În ceea ce priveşte atitudinea lui Ştefănucă faţă de folclor sub unghiul autenticităţii, 
obiectivităţii prezentării elementelor lui, realitatea este una: savantul n-a ascuns nimic din 
materialele colectate, n-a atenuat şi n-a diminuat nimic. El n-a fost “obiectivist”, ci “obiectiv”, 
deoarece a editat tot ce a colectat, dându-i un tablou realist. 
Opera lui P. Ştefănucă include mai multe categorii de lucrări folclorice şi etnografice: “Folclor 
din judeţul Lăpuşna”, “Cercetări folclorice pe valea Nistrului de jos”,  două variante basarabene 
la basmul “Harap Alb” al lui I. Creangă, “Datinele de Crăciun şi Anul Nou pe  valea Nistrului 
de Jos”. El dă o caracteristică etnografică, geografică, economică a zonei cercetate ce cuprindea 
satele: Ialoveni, Nimoreni, Bardar, Pojoreni, Buţeni, Moleşti, Cigîrleni din judeţul Lăpuşna. 
 
 
 
 
 
                                                                             
                                                                           Muzel “Petre Ştefănucă” 



 
 
În imagine:  
Membrii expediţiei de cercetare sociologică a satului 
Copanca (1937). În rândul  întâi,  
al doilea din dreapta – Petre Ştefănucă 
 
 
 

Multe cercetări a efectuat în localităţile Iurceni şi Nişcani, judeţul Lăpuşna, Copanca, judeţul 
Tighina, Popeştii de Sus, judeţul Soroca, Vîprova şi Dîşcova, judeţul Orhei. 
Compartimentele consacrate ritologiei calendaristice sunt mai slab prezentate, de fapt nici nu se 
bucură de o prezentare aparte.  Altor sfere ritualice – naşterea, căsătoria şi nunta, moartea şi 
înmormântarea li se consacră descrieri largi. 
În articolul “Pentru un muzeu etnografic în Basarabia”, savantul cere, aşa cum o arată şi titlul, 
să fie inaugurat muzeul provincial, naţional, la Chişinău pe baza secţiei de etnografie de la 
Muzeul de Istorie Naturală din Chişinău. P.Ştefănucă cere să fie expusă casa mare în acest 
muzeu, morile subterane, etc. şi să fie deschise după putinţă muzee în localităţile săteşti. 
Credem că savantul nici nu şi-ar fi putut închipui, că peste ani aici, la baştina lui străbună, va fi 
deschis un muzeu, care-i va înveşnici numele. Îi suntem adânc recunoscători pentru munca 
depusă în domeniul păstrării tezaurului nostru folcloric, pentru prosperitatea limbii noastre şi a 
tradiţiilor populare ale neamului moldovenesc. 
 
 
În imagine:     
  Alcătuitorul ghidului – 
  Liuba Rusu, 
  în muzeul “Petre Ştefănucă” 
 
 
 
 
 (Redactare computerizată —      
 V. Ţurcan) 
 
Adresa de contact: 
tel: 2-11-89 
E-mail: bibial@gmail.com 
www.bibialoveni.com.md 
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