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RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE 
 

ARTA BIJUTERIILOR DIN MOLDOVA – 

O APARIŢIE EDITORIALĂ MULTAŞTEPTATĂ 

 

                        

 
Anul 2010 a fost destul de fructuos la 

capitolul publicaţii şi noutăţi editoriale în 
domeniul ştiinţelor exacte şi socio-umane. Şi 
suntem îndreptăţiţi să afirmăm că volumul 
apărut la Iaşi, editura LUMEN, Arta bijuteriilor 
din Moldova, realizat de doctorul în studiul 
artelor Liliana Condraticova, se înscrie perfect în 
registrul publicaţiilor ştiinţifice elaborate 
conform tuturor exigenţelor. Anume din aceste 
considerente lucrarea a fost menţionată cu 
Premiul AŞM pentru cele mai valoroase realizări 
ştiinţifice în 2010 în cadrul ştiinţelor socio-
umane. În opinia noastră, parafrazând vechiul 
dicton al lui H. Poincaré „În edificiile ridicate de 
marii maeştri, la ce bun să admiri lucrul 
zidarului, dacă nu poţi înţelege planul 
arhitectului‖, autoarei i-a reuşit să răspundă 
celor mai stringente întrebări vizând materiile 
prime utilizate în procesul de confecţionare a 
bijuteriilor, tehnicile de lucru şi tehnologiile, 
accentul fiind plasat pe apariţia şi evoluţia artei 
bijuteriilor în spaţiul pruto-nistrean. Astfel, 
semnatara ne conduce în miracolul artei 
bijuteriilor, a designului şi simbolisticii pietrelor 
sau a podoabelor, aducând cunoştinţe 
pragmatice privind aliajele metalice şi 
proprietăţile fizice ale metalelor sau pietrelor, 

preţul metalelor nobile şi metodele de evaluare a 
bijuteriilor. La drept vorbind, prezentul studiu 
se poate încadra excelent în mai multe domenii 
de cercetare, fiind un studiu interdisciplinar, 
asociind armonios informaţii utile din chimie şi 
optică, cristalografie şi metalurgie, economie şi 
marketing, artă şi design. 

Lucrarea semnată de Liliana Condraticova 
este bine şi echilibrat structurată în trei 
compartimente, în care şi-au găsit reflectare cele 
mai importante aspecte vizând evoluţia 
podoabelor pe parcursul secolelor, de la prima 
atestare în spaţiul pruto-nistrean. Amintim că 
studiul este realizat în baza tezei de doctor în 
studiul artelor, susţinută în decembrie 2007 şi 
vine să completeze volumul editat la Chişinău în 
2008 Arta giuvaiergeriei: pietre preţioase şi 
metale nobile, o primă apariţie în istoriografia 
din Republica Moldova privind materiile prime 
utilizate în arta confecţionării podoabelor. 

În Introducere autoarea a realizat o amplă 
descriere a surselor folosite în procesul de 
elaborare a prezentului studiu, venind cu o 
descriere exhaustivă a situaţiei la zi privind 
domeniul artei bijuteriilor şi analizând, practic, 
fiecare monografie sau articol cu referinţă la 
podoabe în diferite coordonate temporale sau 
spaţiale. 
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Primul capitol, întitulat Podoabele la est 
de Carpaţi şi în Basarabia (de la origini până la 
1940), permite să facem o incursiune în istoricul 
apariţiei podoabelor în spaţiul pruto-nistrean. 
Autoarea descrie evoluţia artei metalelor 
preţioase în Antichitate şi în Moldova medievală, 
subliniind rolul breslelor meşteşugăreşti, a 
mănăstirilor şi a domniei, principalii 
comanditari ai pieselor de valoare. O deosebită 
atenţie a fost acordată analizei podoabelor laice 
depistate în Basarabia şi datate cronologic cu 
perioada cuprinsă între 1812 şi 1940, fiind 
specificate piesele ceremoniale, podoabele 
domneşti, portul bijuteriilor în funcţie de 
vestimentaţie în diferite zone geografice etc. Un 
loc aparte îl are descrierea şi analiza orfevrăriei 
de cult din Basarabia, autoarea menţionând că 
bisericile şi mănăstirile din spaţiul pruto-
nistrean erau înzestrate cu odoare preţioase, deşi 
sunt frecvent atestate piese realizate din alamă, 
tombac, norblin, alpaca. Merită atenţie şi 
informaţiile cu referinţă modalităţile de marcare 
şi aplicare a titlului articolelor de bijuterie până 
la 1940, autoarea evidenţiind activitatea Camerei 
de marcare a titlului, care a funcţionat la 
Chişinău la mijlocul secolului al XIX-lea, şi 
propunând unele recomandări practice privind 
procedeele de determinare a titlului aliajului de 
metal preţios. 

Cel de-a doilea capitol, Arta giuvaiergeriei 
în Republica Sovietică Socialistă 
Moldovenească, ne readuce în atmosfera acestei 
perioade is-torice, autoarea stăruind asupra 
lipsei de individualitate şi personalitate a 
bijuteriilor şi a costumului purtat de homo 
soveticus. În opinia noastră, aceste podoabe 
posedă o valoare deosebită, exemplificând portul 
accesoriilor şi educaţia estetică şi unele încercări 
ale meşterilor bijutieri de a participa la 
expoziţiile de artă decorativă sau artă plastică 
(republicane sau unionale). Un interes aparte 
prezintă, în acest context, tentativa autoarei de a 
restabili istoricul şi premisele dezvoltării 
atelierelor de giuvaiergerie şi fondarea, la 1972, a 
primei în RSSM (de altfel, şi ultima), Uzină de 
Bijuterii cu sediul la Chişinău.  

Odată cu destrămarea URSS şi trecerea de 
la economia planificată la economia de piaţă, 
industria autohtonă de bijuterii este impusă la 
condiţii drastice de supravieţuire, un impact 
deosebit având asigurarea cu materii prime 
preţioase pe cont propriu, căutarea de meşteri 
profesionişti, menţinerea volumului de 
producere stabil şi concurenţa acerbă atât în 
sectorul privat, cât şi în sectorul de stat. La acest 
capitol se mai adaugă lipsa unei legislaţii 
perfecte în domeniu, prezenţa „pieţei negre‖ 
privind designul bijuteriilor, nerespectarea 
drepturilor de autor etc. Aceste şi multe alte 
aspecte şi-au găsit reflectare în cel de-a treilea 
capitol întitulat Arta bijuteriilor la etapa 
contemporană. 

În paginile acestui compartiment este 
analizată foarte consistent evoluţia sectorului de 
stat şi a celui particular, ultimul se manifestă cu 
precădere după 1991, precum şi modificările în 
domeniul marcării bijuteriilor autohtone. În 
opinia noastră, o reuşită incontestabilă prezintă 
compartimentul cu referinţă la designul 
podoabelor şi descrierea celor mai 
reprezentative articole de giuvaiergerie realizate 
de bijutierii autohtoni, cum este diadema 
confecţionată cu ocazia 45 de ani de creaţie a 
Primadonei Operei Naţionale Maria Bieşu. De 
un real folos pentru cercetători şi doritorii de a 
cunoaşte domeniul dat sunt informaţiile aduse 
privind semnificaţia simbolică a culorilor şi 
formelor în arta bijuteriilor, mai ales odată cu 
necesitatea de a alege un cadou-bi-juterie. 
Totodată, merită toată atenţia şi informaţiile 
aduse pe marginea unor asemenea aspecte 
precum metodele de apreciere şi de evaluare a 
bijuteriilor, modalităţile de restaurare artistică a 
podoabelor deterioaret sau aflate în colecţiile 
muzeale, respectiv, şi condiţiile de păstrare a 
pieselor de valoare, care formează un veritabil 
tezaur artistic al ţării noastre.  

Finalizează studiul concluzii concludente 
şi ample recomandări privind subiectul abordat 
în premieră în cercetările contemporane din 
Moldova şi rezumate selective în limbile română, 
rusă şi engleză. Prezentul volum a avut de 
câştigat din cauza anexelor privind arta 
bijuteriilor din spaţiul pruto-nistrean şi regiunile 
limitrofe, multe informaţii fiind plasate în tabele 
comparative care fac lectura textului mult mai 
palpitantă. 

Pentru a facilita parcurgerea monografiei, 
autoarea a considerat oportun plasarea la finele 
lucrării a unui mic glosar explicativ de termeni 
specifici, utilizaţi în arta bijuteriilor, explicând 
cu lux de amănunte termeni necunoscuţi în 
mediul larg, cum sunt emailare artistică, alpaca 
sau faţetarea diamantelor. De menţionat că 
informaţiile istorice şi tehnologice sunt asociate 
cu anexe color, care vin să completeze textul şi să 
exemplifice relatările autoarei. 

Profesionalismul cercetătoarei privind ela-
borarea unui studiu ştiinţific este consemnat şi 
prin ampla listă selectivă a bibliografiei utilizate, 
multe recomandări şi sugestii bazându-se pe 
propriile observaţii şi pe experienţa personală, 
lucrarea devenind, astfel, un ghid ştiinţifico-
practic. 

Suntem ferm convinşi că studiul elaborat 
de Liliana Condraticova Arta bijuteriilor din 
Moldova a fost demult timp aşteptat în mediul 
cercetătorilor autohtoni, dar şi al muzeografilor, 
colecţionarilor, bijutierilor şi tuturor doritorilor 
de a valorifica cultura naţională. 

Fiind scrisă într-un limbaj accesibil, cu o 
multitudine de aspecte abordate din domeniul 
istoriei, artei, economiei şi tehnologiei, lucrarea 
este prefaţată de doctorul habilitat în istorie, 
profesorul Pavel Cocârlă, cu care suntem absolut 
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de acord în ceea ce priveşte faptul că „purtătorul 
podoabelor a fost şi va rămâne fidel necesităţii 
de a se înfrumuseţa şi de a se evidenţia, folosind 
exuberanţa şi frumuseţea articolelor de bijuterii, 
atât timp cât pe Terra va exista Femeia‖. Este o 
lucrare destul de feminină, însăşi coperta cărţii 
incitând prin strălucirea aurului şi a 
diamantelor, cei mai fideli prieteni ai doamnelor 
şi domniţelor. 

Felicităm autorul cu această apariţie 
editorială şi îi dorim în continuare noi realizări 
frumoase într-un domeniu pe cât de miraculos, 
pe atât de complicat, care necesită perseverenţă, 
abnegaţie şi profesionalism înalt.  

 
 
Academician, profesor Mircea BOLOGA 


