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Articolul prezentat se referă la activitatea Laboratorului de folclor al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, 
fi ind realizată o retrospectivă de existenţă a acestuia şi perspectivele sale ştiinţifi co-didactice. Se cunoaşte că laboratorul are 
o istorie refl ectată în câteva etape de funcţionare, astăzi fi ind cunoscut ca Laboratorul de folclor cu cel mai mare număr de
înregistrări din Republica Moldova. Patrimoniul cultural imaterial pe care îl deţine acesta constituie peste 16 mii de creaţii, 
stocate pe 1696 benzi magnetice şi fi şiere audio în format digital, reprezentative pentru diverse etnii conlocuitoare din Repub-
lica Moldova. Indiscutabil, perspectivele ştiinţifi co-didactice ale acestuia constituie un teren imens de cercetare, fi ecare temă 
aşteptându-şi cercetătorul. În ultimii ani au fost întreprinse mai multe acţiuni de remaniere, laboratorul fi ind implicat în 
activităţi naţionale şi internaţionale. 
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Th e present article refers to the activity of the Folklore Laboratory of the Academy of Music, Th eater and Fine Arts, being 
made a retrospective of its existence and its scientifi c-didactic perspectives. It is known that the laboratory has a history refl ect-
ed in several stages of operation, nowadays it is known as the Folklore Laboratory with the largest number of records in the 
Republic of Moldova. Its intangible cultural heritage consists of over 16 thousand creations, stored on 1696 magnetic tapes and 
audio fi les in digital format, representative of various cohabiting ethnic groups in the Republic of Moldova. Undoubtedly, its 
scientifi c-didactic perspectives constitute a huge fi eld of research, each subject waiting for its researcher. In recent years, several 
remodelling actions have been undertaken, the laboratory is involved in national and international activities
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Introducere
Activitatea Laboratorului de folclor al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastie a început în 

anul 1945, odată cu înfi inţareaCabinetului de folclor al Conservatorului Moldovenesc de Stat din Chi-
șinău (actualmente AMTAP). Acest laborator acunoscut câteva etape de funcţionare (anii 1945-1956, 
1964-1994, 1994-2021), trecând prin numeroase transformări, astăzi fi ind cunoscut ca Laboratorul 
de folclor cu cel mai mare număr de înregistrăride elemente ale patrimoniului muzical intangibil din 
Republica Moldova.

Laboratorul de folclor al AMTAP: aspecte diacronice
Se știe că, până la ultima expediţie folclorică (organizată ofi cial) înregistrată în registrul nr.8, pa-

trimoniul cultural imaterial al laboratorului constituie un număr de peste 16 mii de creaţii, stocate pe 
1696 benzi magnetice, reprezentative pentru diverse etnii conlocuitoare din Republica Moldova, co-
lectate în perioada anilor anii 1964-1994. Astfel, în perioada incipientă, anii 1945-1956, se cunoaște că 
fondul constituia circa 2.000 creaţii transcrise la auz de colaboratorii acestuia (laboratorul nu dispunea 
de aparataj de înregistrare) [1 p. 9]. În această perioadă au activat personalităţi marcante precum: G. 
Ciaicovschi-Mereșanu (1919-1999), muzicolog, folclorist, primul laborant al Cabinetului de folclor; B. 
Cotlearov (1913-1982), compozitor, muzicolog; S. Lobel (1910-1981), compozitor; N. Chiosa (1924-
1998), cântăreţ, folclorist; O. Tarasenco (1906-1994), pianist, compozitor, muzicolog; Gh. Borș (1898-
1984), cântăreţ, compozitor, profesor [1 p. 9]. 

Rodul muncii membrilor laboratorului nu a întârziat să vină, materialele au fost accesibile pu-
blicului larg în bibliotecile din republică, fi ind editate colecţii de folclor precum: Cântece (alcătuită și 
redactată de I. Balan, B. Istru, G. Meniuc, D. Gherșfeld și L. Gurov), Cântece populare moldovenești 
(redactată de E. Lebedeva, cercetătoare de la Conservatorul din Moscova, care, între anii 1923-1935, a 
realizat expediţii în Basarabia, înregistrând circa 300 de creaţii folclorice).  

În 1956, printr-un ordin al Ministerului Culturii și al Consiliului Miniștrilor de atunci,Cabinetul 
de folclor al Conservatorului Moldovenesc de Stat din Chișinău a fost desfi inţat și, iniţial, trebuia să fi e 
trecut în posesia Institutului de Istorie, Limbă și Literatură al Academiei de Știinţe, însă, în realitate, 
a ajuns la Arhiva Centrului Republican de Creaţie Populară (actualmente Centrul Naţional de Con-
servare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial) și, pe parcursul a circa șase ani (1957-1964), 
cabinetul nu a mai activat [1 p.10].

O altă etapă de activitate a laboratorului, după cum am menţionat mai sus, începe în anul 1964, 
fi ind reluate investigaţiile de teren cu aparataj de înregistrare. A fost o perioadă importantă (circa trei 
decenii), în care, în laborator a fost acumulat un număr impunător de înregistrări de teren, fi ind im-
plicaţi numeroși profesori, studenţi, compozitori, muzicologi și instrumentiști: Iu. Ţibulschi (n. 1933), 
compozitoare; S. Stoianov (1934-1997), muzicolog; I. Macovei (1947-2011), compozitor; E. Doga (n. 
1937), compozitor; F. Biriucov(1940-2015), muzicolog; O. Negruţă (n. 1935), compozitor; G. Ciaico-
vschi-Mereșanu (1919-1999), muzicolog, folclorist; I. Mironenko, etnomuzicolog, profesor; A. Ta-
mazlâcaru, etnomuzicolog; C. Rusnac (n. 1948), muzicolog, compozitor; V. Panico, jurnalist, scriitor, 
poet, folclorist; D. Gagauz, compozitor, profesor; A. Raevschi, folclorist, profesor de limba română; 
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SvetlanaBadrajan (n. 1962), muzicolog, profesor, compozitor; D. Bunea, etnomuzicolog, profesor; V. 
Botnaru(n. 1961), instrumentist, profesor etc. [1 p. 10].

Cele mai cunoscute colecţii de folclor editate în această perioadă au fost: Doine, cântece, jocuri 
(1972), Leru-i ler (1986), Romanţe și cântece de lume semnate de G. Ciaicovschi-Mereșanu; Trandafi r 
bătut la poartă (1980) semnată de A. Tamazlâcaru; Ca la noi în sat (1981),Cucușor cu pană sură (1988) 
semnate de C. Rusnac; Busuioc fl oare cătată semnată de E. Florea (1982); Și cânt codrului cu drag 
(1987) semnată de  I. Mironenko [1 p.11].

Printre materialele imprimate și conservate de o valoare incontestabilă găsim creaţii executate 
de interpreţi vocali și instrumentiști, rapsozi populari renumiţi, printre care putem menţiona: P. 
Murga din s. Slobodca, r. Orhei (a.n. indicat 1866), Gh. Bobeicodin s. Mileștii Mici, r. Ialoveni(a.n. 
indicat 1930), Gh. Duminică din s. Grăsienii Vechi, r. Ungheni (a.n. indicat 1909), Gh. Angheluș 
din s. Trebisăuţi, r. Briceni (a.n. indicat 1910), S. Neniţădin s. Văratic, r. Râșcani (a.n. indicat 1934) 
– vioară; V. Cioclea din s. Trebisăuţi, r. Briceni (a.n. indicat 1888) – fl uier; V. Bejan din s. Văratic, 
r. Râșcani (a.n. indicat 1920) – trompetă; V. Grosudin s. Lozova, r. Călărași (a.n. indicat 1890), E. 
Boghiceanudin raionul Hâncești (a.n. indicat 1873), E. Anastasiu – voce etc. De asemenea, fondul 
artistic al laboratorului conţine  înregistrări alemai multor grupuri instrumentale, vocal-instru-
mentale și vocale (coruri) la diverse manifestări culturale, ediţii ale festivalurilor, examene de stat 
etc. organizate în acea perioadă, precum și creaţii reprezentative din repertoriul unor orchestre (de 
exemplu, orchestra Folclor (1969) și interpreţii I. Bratu, D. Blajinu– vioară) [2 p. 28]. Un rol esenţial 
în cursul de dezvoltare a laboratorului a fost înfi inţarea Catedrei folclor în aceeași perioadă (1968-
1998) la Conservatorul Moldovenesc de Stat din Chișinău (actualmente AMTAP), managerul aces-
teia fi ind G. Ciaicovschi-Mereșanu. Vom menţiona că, deși cabinetul a avut o activitate periodică, 
fi ind închis și redeschis de mai multe ori, anume aici a început procesul de cercetare și valorifi care 
a materialelor. Pe lângă studiile efectuate de cercetători, au fost implicaţi și studenţii în cadrul pro-
gramului didactic universitar, în activităţi teoretice și practice la ore, organizarea de expediţii fol-
clorice, lucrări de diplomă etc. [1 p.11].

Astfel, în această perioadă au fost realizate primele cercetări (fi ind consultate și materialele din 
laborator), care au contribuit la publicarea unor studii incipiente pentru etnomuzicologia din Repu-
blica Moldova, printre care găsim lucrările semnate de P. Stoianov: Молдавский мелос и проблемы 
музыкального ритма, Ритмика молдавской дойны, Вопросы формирования лада в молдавской 
народной песне [2 p. 13]; culegerile alcătuite de Е. Junghietu și P. Stoianov: 500 melodii de jocuri din 
Moldova, Cântece și melodii de jocuri populare moldovenești, Folclor muzical din Moldova [3 p. 19]; cu-
legerea semnată de B. Kotlearov: О скрипичной культуре Молдавии şi Молдавские лэутары и их 
искуство [2 p. 13]; culegerea semnată de E. Florea: Музыка народных танцев Молдавии; culegerea 
semnată de L. Axionova: Cântecul popular moldovenesc [4]; articole semnate de muzicologul S. Ţir-
cunova: О принципах систематизации жанров молдавского песенного фольклора, О строении 
жанровой системы молдавского песенного фольклора etc. [2 p. 46].

Se știe că în anii ’90 Republica Moldova este recunoscută ca stat independent și sistemul de învăţă-
mânt, dar și societatea, se confruntă cu un șir de reforme sociale și politice, infl uenţând atât domeniul 
cultural cât și cel știinţifi c. 

Deși, în 1994 a fost efectuată ultima expediţie folclorică, fondul laboratorului a fost completat 
sporadic cu materiale audio, însă, în această etapă de activitate, s-a amplifi cat interesul pentru dome-
niul de cercetare al fondului. Astfel, în baza materialelor din Laboratorul de folclor, în 1999, Svetlana 
Badrajan susţine teza de doctor în muzicologie, eliberată de Universitatea de Muzică din București 
(în baza Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale Nr. 4703 din 14.10.1999), iar în 2003 același ti-
tlu este conferit cercetătorului D. Bunea la Universitatea de Stat a Artelor din Chișinău (actualmente 
AMTAP).
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Aportul Laboratorului de folclor în procesul didactic al AMTAP
Un rol esenţial în cercetarea materialelor laboratorului (cabinetului) l-a avut acreditarea Academiei 

de Muzică, Teatru și Arte Plasticeîn iulie 2006, care acoperă toate domeniile de învăţământ artistic uni-
versitar și postuniversitar, iar în iulie 2009 și în anul 2014 a obţinut certifi catul de acreditare știinţifi că. 
Astfel, tot mai mult se amplifi că interesul pentru cercetare la Catedra muzicologie și compoziţie, precum 
și la catedrele canto popular și instrumente populare, studenţii fi ind antrenaţi în cercetări de studiu (la 
folclor) bazate,în mare parte, pe materialele fondului, sunt susţinute examene (de stat), teze de licenţă, 
teze de magistru și doctorat etc. Din păcate, nu a existat o evidenţă a lucrărilor realizate în cadrul pro-
gramului de studii universitare și post-universitare, fi ind păstrate și accesibile doar tezele din ultimii ani.

Pe parcursul ultimului deceniu, în Laboratorul de folclor al AMTAP au fost întreprinse mai multe 
măsuri de remaniere a acestuia, fi ind necesară stabilirea unui plan strategic la nivel intern (în cadrul 
AMTAP) și extern (naţional și internaţional, cu participarea membrilor laboratorului la diverse ma-
nifestări culturale și știinţifi ce).

Pe plan intern, în Laboratorul de folclor sunt gestionate materiale și informaţii, care servesc drept 
suport cadrelor didactice în procesul educaţional al AMTAP, dar și studenţilor, la diferite discipline: 
Folclor muzical, Practica de descifrări folclorice, Istoria artei interpretative, Practica auditivă, Ritualuri 
populare. Un aspect separat îl constituie lucrul cu materialele audio ale Arhivei de folclor, de care 
dispune laboratorul, care oferă un teren imens pentru studii și cercetări. Urmare celor notate supra, 
printre cele mai importante realizări menţionăm: Registrul digital al Arhivei de folclor (5 volume), 
monografi i, teze de doctorat, masterat, licenţă, de curs, de asemenea, numeroase articole editate în cu-
legeri de articole știinţifi ce și știinţifi co-didactice, naţionale și internaţionale organizate în Republica 
Moldova și peste hotarele acesteia etc. 

Impactul Laboratorului de folclor al AMTAP în procesul didactic și cel de cercetare în actualitate
Făcând o retrospectivă de activitate a laboratorului din ultima perioadă (1994-2021), putem re-

marca un șir de realizări și perspective pe care le vom evidenţia în continuare. Astfel, au fost realizate:
Monografi i: Svetlana Badrajan – Muzica în ceremonialul nupţial din Basarabia (2002); N. Slabari 

– Folclor muzical din nordul Republicii Moldova. Repertoriul violonistic (2018).
Teze de doctorat: Svetlana Badrajan –Cântecul miresei din zona Basarabiei (București, 1999); D. 

Bunea – Colinda din Basarabia: structura și tipologia muzicală (Chișinău, 2003); E. Tonu – Particu-
larităţile funcţionale și structurale ale cântecului de leagăn din spaţiul folcloric al Republicii Moldova 
(Chișinău, 2016); Slabari N. – Repertoriul folcloric pentru vioară din zona de nord a Republicii Moldova 
(Chișinău, 2016); V. Drăgoi – Cântecul propriu-zis din valea Nistrului (urmează a fi  susţinută); V. Grib 
– Ornamentica în repertoriul lăutarilor violoniști din spaţiul folcloric al Moldovei istorice: particularităţi
interpretative (urmează a fi  susţinută). 

Articole editate în culegeri știinţifi ce și știinţifi co-didactice naţionale și internaţionale: G. Ciai-
covschi-Mereșanu – Unele refl ecţii referitoare la geneza colindei la români și alte popoare; Svetlana 
Badrajan – Procese actuale ale funcţionalităţii cântecului miresei în nunta basarabeană, Nunta în cadrul 
ciclului vieţii, Unele probleme în studierea folclorului muzical nupţial din Basarabia [6, 7, 8, 9, 10]; D. 
Bunea – Tipologia melodică a colindei, Aspecte ale corelaţiei giusto-silabicului cu alte sisteme ritmice 
în melodia colindei, Rolul cezurii în arhitectonica colindei, Colinda în colecţia de folclor „Leru-i ler” 
de GlebCiaicovschi-Mereșanu, Despre corelaţii funcţional-semantice și structural-muzicale în contextul 
tratării colindei ca act de comunicare [11, 12, 13]; E. Sârghi (Tonu) – Particularităţile ritmice ale cânte-
cului de leagăn din spaţiul folcloric al Republicii Moldova [15]; N. Slabari – Muzica de joc în repertoriul 
lăutarilor violoniști din zona de nord a Republicii Moldova [2]; V. Botnaru – Studierea și interpretarea 
muzicii tradiţionale în baza cercetării fonogramelor, expediţiilor folclorice [14]; V. Grib – Refl ecţii asupra 
fenomenului ornamental în repertoriul lăutarilor violoniști din spaţiul folcloric al Moldovei istorice [15].

Teze de magistru: Ciubotaru V. – Doina vocală: particularităţi genuistice și de interpretare (2007).
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Teze de licenţă: Slabari N. – Muzica tradiţională pentru vioară din zona de nord a Moldovei (2007); 
I. Mîţă– Unele aspecte de interpretare ale doinei vocale moldovenești – gen reprezentativ al folclorului 
românesc (2011); D. Vieru – Cântecul de cătănie: specie a liricii populare (2012).

Teze de curs realizate de studenţii Catedrei muzicologie și compoziţie: D. Ceban– Viaţa muzicală 
a unui sat: pe urmele investigaţiilor folclorice în satul Văratic, raionul Râșcani (2013); N. Pânzaru – 
Doina vocală în colecţii de folclor (2014); M. Langa – Bocetul: între sacru și profan (2015); D. Corcodel 
– Melodia dansului Banu Mărăcine în proiecţie diacronică (2015); E. Miaun – Rolul muzicii în cadrul
obiceiurilor cu măști din perioada de iarnă (2017); L. Croitoru – Aspecte morfologice ale unor specii 
folclorice din Ţigănești, Strășeni (2018); Materialele investigaţiilor de teren realizate în s. Horești, Anenii 
Noi (Ialoveni) din Arhiva de folclor a AMTAP.

Pe plan extern au fost întreprinse mai multe acţiuni de implicare în activităţi naţionale și interna-
ţionale, prin aplicarea la mai multe proiecte în cadrul concursurilor organizate de Ambasada SUA în 
Republica Moldova, AȘM, UNESCO, dar și în cadrul Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării al 
Republicii Moldova. Ca rezultat al eforturilor depuse, Laboratorul de folclor și membrii acestuia au 
fost implicaţi direct sau indirect/parţial în numeroase activităţi: proiectul știinţifi c „Conferinţa inter-
naţională Folclor și post-folclor în contemporaneitate”, AMTAP (2014-2015); proiectul știinţifi c „Con-
ferinţa internaţională Educaţia artistică: realizările trecutului și provocările prezentului”, organizată în 
cadrul manifestărilor de aniversare a 75 de ani de învăţământ artistic superior în Republica Moldova, 
AMTAP (2015); proiectul știinţifi c „Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor și creaţia 
componistică): actualizare, sistematizare, digitalizare – 15.817.06.08A”, AMTAP & AȘM (2015-2019), 
în cadrul căruia a fost organizată și Conferinţa știinţifi că Patrimoniul muzical din Republica Moldova 
(folclor și creaţia componistică) în contemporaneitate, AMTAP (2015-2019) etc. [1].

Concluzii
Vom menţiona că Laboratorul de folclor al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice și-a 

justifi cat existenţa pe parcursul a peste 75 ani prin realizarea a numeroase studii practice și teoretice. 
Indiscutabil, fondul de înregistrări, pe care îl posedă laboratorul și care a fost colectat pe parcursul a 
câteva decenii, constituie un tezaur/o valoare cu notă de unicat nu numai în Republica Moldova, ci 
și pe întreg mapamondul. În cadrul laboratorului s-au dezvoltat și format (și continuă să se dezvol-
te) specialiști profesioniști care reprezintă astăzi domeniul etnomuzicologiei moderne din Republica 
Moldova, iar realizările acestora contribuie în mod esenţial la cercetarea și valorifi carea patrimoniului 
cultural intangibil. Perspectivele știinţifi co-didactice ale Laboratorului de folclor constituie un teren 
imens de cercetare, fi ecare temă așteptându-și cercetătorul său.
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